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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-16.00 

Beslutande Hans-Göran Steneryd, ordförande (S) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Birgitta Sputnes (S) 
Jan-Erik Steen (S)  
Eva Hjorth (S) 
Annette Berg (C)  
Emma Sjöberg (V)  
Roger Karlsson (SD)  
Håkan Gustâv (L) 

Tjänstemän Paula Jäverdal, t.f. förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom, §§ 27-37 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Marie Palm, chefskommunikatör, § 28 
Lena Lorenz, verksamhetschef Biståndsenheten och Funktionsnedsättning, § 29 
Stig Eriksson, verksamhetschef Äldreomsorgen, § 38 
Andreas Mossberg, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 38 
Roland Appelgren, konsult, § 38 

Ersättare Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Annette Berg 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 27-38 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Hans Göran-Steneryd  

 Justerande   
 Annette Berg  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2017-03-09 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-03-10 Datum för  

anslags nedtagande 2017-04-03 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  



SÄTERS KOMMUN 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-09 
Blad 

2 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 27    Dnr SN2016/0056 
 
 
Budgetuppföljning/inbjudan till vd Säterbostäder och fastighetschef 
 
Socialnämndens beslut 

1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
2. Lennart Eriksson, vd Säterbostäder, och Thomas Geijer, fastighetschef, bjuds in till 

kommande sammanträde för att informera om planeringen för att bygga en ny 
gruppbostad enligt LSS. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2017-02-28. 
Bl.a. ges information om att byggnationen av en ny gruppbostad enligt LSS kommer att ske 
först i mitten av 2019, vilket kommer att påverka socialnämndens budget. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 28    Dnr SN2017/0037 
 
 
”Bilden av Säter” 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Palm, kommunikationschef i Säters kommun, informerar om kommunens arbete med 
”bilden av Säter”. 
Syftet med ”bilden av Säter” är att stärka bilden av Säter. 
Syftet är även att få till en medborgardialog, en chans för kommunens beslutsfattare att få 
input, idéer och kommentarer kring allmänhetens syn på Säter. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 29 
 
 
Presentation av ny chef för Funktionsnedsättning och Biståndsenheten 
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av Lena Lorenz, ny verksamhetschef för Biståndsenheten och för verksamheten 
för Funktionsnedsättning. 
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Sn § 30    Dnr SN2016/0047 
Dnr SN2017/0051 
 

Redovisning av socialförvaltningens internkontroll 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll för 2016 och lägger den till 

handlingarna. 
2. Den reviderade internkontrollplanen för 2017 avseende socialnämndens verksamheter 

fastställs enligt föreslagna ändringar. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Uppföljning av fastställd internkontrollplan för 2016 avseende socialförvaltningens verksam-
hetsområden.  
Förvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2017. 
 
 
Delges  
Ekonomikontoret 
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Sn § 31    Dnr SN2016/0130 
 
 
Beredningsärende - Avgiftsmodell inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
Avgiftsmodellen inom äldre- och handikappomsorgen genomgår en översyn i syfte att för-
bättra och förenkla avgiftssystemet. Översynen består av två delar: 

1. Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser 
2. Policy samt rutiner för tillämpning av avgiftsmodellen 

 
Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser 
Målsättningarna med en ny avgiftsmodell för hemtjänstinsatser: 

• Den nya avgiftskonstruktionen ska medföra att brukarna får betala rimliga avgifter i 
relation till omfattningen på insatser, d.v.s. rättviseperspektivet.  

• Det ska vara enklare och tydligare för brukarna att förstå konstruktionen  
• Det ska vara enklare för kommunen att administrera avgiftssystemet 
• Kommunens intäkter avseende avgifter inom äldreomsorgen ska inte minska med en 

ny taxekonstruktion. 
 
Policy och rutiner 
Nuvarande handbok för avgifter kommer att delas upp i en policy med tillhörande rutiner. 
Riktlinjerna fastställs av kommunfullmäktige medan rutinerna hanteras av socialnämnden. 
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Sn § 32    Dnr SN2017/0037 
 
 
Uppföljning av arbete med sjuktal 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, t.f. förvaltningschef, redovisar framtagna åtgärder för att minska sjukfrånva-
ron inom förvaltningen. En handlingsplan har tagits fram och en kartläggning kommer att 
göras för att få en bild av sjukskrivningarnas substans och orsak. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen redovisar löpande till socialnämnden, statistik för sjukfrånvaro inom för-
valtningen. Med anledning av den stadiga ökningen av den totala sjukfrånvaron under våren 
2016, gav socialnämnden i uppdrag till förvaltningen att titta närmare på frågan. 
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Sn § 33 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2017-02-01 – 2017-02-28. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-02-01 – 2017-02-28. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
rig handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 

• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL (inkl. beslut om avgifter enl. 8 kap 2 § SoL) 
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Soci-

alförsäkringsbalken 
• enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 

 
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 
• 13-36 
 

Redovisning av tecknade avtal  

• nr 17-101 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 34 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Förvaltningsrättens dom 2017-02-08 i mål nr 4662-16, 4831-16 och 4992-16 avse-
ende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-02-08 i mål nr 5456-16 avseende ekonomiskt bistånd 
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 
Övrigt 

• Konferensdeltagande 
• Protokoll från Hjälpmedelsnämnden, 2017-02-02 
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Sn § 35 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Inbrott på Daglig verksamhet Gärdet 
• Gruppbostad enligt LSS 
• Personalsituationen inom socialförvaltningen  
• Ny verksamhetschef för äldreomsorgen 
• Införandet av lönesystemet Medvind/HR Plus 
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Sn § 36    Dnr SN2017/0030 
 
 
Internkontroll  
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna: 

• Äldre- och handikappomsorg 
• Individ- och familjeomsorg 
• Hemsjukvården 
• Integrationen 
• LSS/Socialpsykiatri 
• Biståndsenheten 
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Sn § 37    Dnr SN2017/0047 
 
 
Granskning av detaljplan för del av kvarteret Folieraren, Mora by 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har granskat detaljplanen avseende kvarteret Folieraren i Mora by och ställer 
sig positiva till detaljplanen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in till granskning av detaljplan för del av kvarteret Fo-
lieraren, Mora by.  
 
Bakgrund 
Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för del av kvarteret Folieraren i 
Mora by. Detaljplanen tas fram för att tillgodose behovet av tomter i Gustafs tätort. Planom-
rådet består av ett mindre område på ca en hektar i anslutning till Förgyllarvägen, Guldläg-
garvägen och Skyttevägen. Totalt planeras sex nya tomter. Planen innebär även en anpass-
ning av korsningen in till förskolan från Guldläggarvägen. 
 
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan från 2013 samt förslag till ny för-
djupad översiktsplan för Gustafs tätort som varit ute på samråd under sommaren/hösten 
2016. 
 
Underlag till beslut 
Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse, bullerutredning samt tre 
gällande detaljplaner för området. 
 
 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sn § 38 
 
 
Verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för nytt särskilt boende 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, verksamhetschef för äldreomsorgen, presenterar verksamhetsbeskrivning och 
funktionsprogram för nytt särskilt boende. 
Andreas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen och Roland Appelgren, 
byggkonsult, medverkar. 
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