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Sammanträdesdatum 
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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.15  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Birgitta Sputnes (S) 
Annette Berg (C)  
Emma Sjöberg (V)  
Jenny Nordahl (SD)  
Astrid Widström (KD)  
 

Tjänstemän Paula Jäverdal, förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Anette Kruse, RSMH-Hoppet, § 136 
Bo Bergman, RSMH-Hoppet, § 136 
Stig Eriksson, biträdande Förvaltningschef, § 141 
Camilla Thommes, verksamhetschef Äldreomsorgen, § 143 
Andreas Åslin, boendechef Integrationen, § 147 
 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Leo Thorsell 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 132-148 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Leo Thorsell  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2017-12-07 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-12-08 Datum för  

anslags nedtagande 2018-01-02 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 132   Diarienummer: SN2017/0052 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2017-11-30. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens budget för 2017 visare ett prognostiserat underskott på 1,0 milj. kr. 

• Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på ca 3,2 milj. Orsaken är ökade kost-
nader för försörjningsstöd med 589 tkr t o m november. Verksamheten har även ökade 
kostnader för placerade barn/unga jämfört med budget 2017 samt att budget för place-
rade vuxna är för 2017 beräknad till totalt tre sexmånaders placeringar medan man har-
totalt nio placeringar under 2017. 

• Särskilt boende har ökade kostnader med ca 1,4 milj. orsaken är bl.a. vikariekostnader 
utöver budget.  

• Integrationen avvecklas enligt plan. Verksamheten har ett överskott på ca 1,9 milj. inkl. 
återsökningen av medel från Migrationsverket. 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 133   Diarienummer: SN2017/0059 
 
 
Detaljbudget för 2018 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämndens detaljbudget 2018 fastställs på verksamhetsnivå. 
2. Socialnämndens investeringsbudget för 2018 fastställs. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats socialnämnden 
för 2018 samt förvaltningens fördelning av budget per verksamhet och kostnadsställe. 
 
Förslaget bygger på de fastställda direktiven i kommunfullmäktige, tilldelade budgetram, mål i 
nämndsplanen samt föregående års löpande uppföljning per månad av budgetutfall. 
 
Underlag till beslut 
• Fördelning av driftsbudget per verksamhet 
• Driftsbudget per kostnadsställe 

 
 
Delges 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 134    Diarienummer: SN2017/xxxx 
 
 
Nämndplan 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens reviderade nämndplan för 2018, daterad 2017-12-07, fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, har i samarbete Inger Fendinge, ekonom reviderat nämndplan 
för 2018. 
 
Bakgrund 
Enligt ”Budgetdirektiv och preliminära ramar 2017 – 2019” antaget av kommunfullmäktige i 
201 §, 2016-11-30, ska nämnderna ta fram en nämndplan där mål och strategier redovisas utifrån 
nämndens uppdrag och kommunens vision och strategiska mål. 
 
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 återrapport-
eras till nämnden. 
 
 
Delges 
Ekonomikontoret 
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Sn § 135   Diarienummer: SN2017/0195 
 
 
Fastställande av norm för försörjningsstöd för 2018 

Socialnämndens beslut 
1. Försörjningsstödet för 2018 fastställs i enlighet med regeringens beslut om riksnorm för 

försörjningsstöd.  
2. Beslutet gäller fr.o.m. 2018-01-01. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen fattar årligen beslut om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937), som innehåller 
riksnormen för försörjningsstöd för år 2018. 
 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörj-
ningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som minimi-
nivå för de behov som den ska täcka. 
 
Socialnämnden i Säters kommun har årligen reviderat och följt regeringens beslut av riksnor-
mens omfattning och struktur.  
 
 
Delges  
Individ- och familjeomsorgen 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 136   Diarienummer: SN2017/0171 
 
 
Ansökan om bidrag från RSMH Hoppet 

Socialnämndens beslut 
Ansökan om ekonomiskt bidrag med 453 000 kronor till RSMH Hoppet,  
för verksamhetsåret 2018, beviljas. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
RSMH Hoppet framställer om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018, med 453 000 kr.  
Anette Kruse och Bo Bergman från RSMH, besöker nämnden och föredrar ansökan. 
 
Bakgrund 
RSMH har årligen fått föreningsbidrag från Socialnämnden, Säters kommun.  
År 2017 fick RSMH 423 000 kr i bidrag. 
Föreningens verksamhet utgör ett komplement av kommunens egna lagstyrda uppdrag.  
Bidraget till RSMH:s verksamhet har behandlats på samma grunder som övriga föreningsbidrag i 
kommunen. 
 
Avtal är upprättat mellan Socialnämnden och RSMH–Hoppet.  
Enligt upprättat avtal ska RSMH verksamheten hållas öppen för alla i målgruppen utan omedel-
bart krav på medlemskap. Vidare skulle verksamheten utvecklas och bedrivas med vardagsnära 
aktiviteter. 
RSMH har under åren bedrivit verksamhet enligt gällande avtal med Socialnämnden. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om bidrag 
 
 
Delges 
RSMH-Hoppet 
Förvaltningsekonom 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-07 
Blad 

7 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 137   Diarienummer: SN2017/0190 
 
 
Revidering av socialnämndens attestförteckning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens attestförteckning daterad 2017-12-07 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens attestförteckning har uppdaterats för att innehålla en aktuell förteckning över 
utsedda attestanter. 
 
Underlag till beslut 
Attestförteckning med datum 2017-12-07 
 
 
Delges 
Ledningsgrupp 
Stab 
Ekonomikontoret 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 138   Diarienummer: SN2017/0191 
 
 
Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning daterad 2017-12-07 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delegationsordning har uppdaterats. Delegationsordningen innehåller en för-
teckning över vilka som har fått delegation på att fatta beslut i socialnämndens ställe. 
 
Underlag till beslut 
Uppdaterad delegationsordning 
 
 
Delges 
Ledningsgrupp 
Stab 
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Sn § 139   Diarienummer: SN2017/0187 
 
 
Asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år  

Socialnämndens beslut 
Asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år ska återföras till ansvarig huvudman 
som är Migrationsverket. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att ensamkommande asylsökande ungdomar efter 18-årsdagen ska 
återföras till ansvarig huvudman som är Migrationsverket. Varje kommun svarar för socialtjäns-
ten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de 
behöver. Det innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän, såsom 
myndighet. Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) är ytterst skyddsnät och för att ha rätt till bi-
stånd krävs att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov och inte heller kan få den tillgo-
dosedda på annat sätt. Asylsökande vuxna har inte har rätt till bistånd för boende och stöd enligt 
socialtjänstlagen, eftersom det är Migrationsverket som är ansvarig myndighet för asylsökande 
vuxna och ska ansvara för logi och annat stöd. 
 
De medel som betalas ut som tillfälligt kommunbidrag, för att underlätta för kommuner att låta 
ensamkommande unga i asylprocess bo kvar, kan inte användas till att låta ungdomarna bor kvar 
på Älvan som är ett HVB, där det krävs ett beslut om placering enligt socialtjänstlagen.  
 
Sveriges Kommuner och Landstinget, SKL, fastslå i juridiskt ställningstagande från den 30 au-
gusti 2017, att staten har ansvaret för unga asylsökande vuxna och att kommuner inte kan ge bi-
stånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen för asylsökande vuxna. SKL anser också att Migrations-
verket har ett långtgående ansvar för att anpassa boenden utifrån asylsökandes särskilda behov. 
SKL:s ställningstagande stöds av domar från kammarrätt. Något prejudicerande avgörande från 
Högsta förvaltningsdomstolen finns inte i dagsläget. 
 
Asylsökande över 18 år är Migrationsverkets ansvar och socialförvaltningen anser att de även i 
fortsättningen återförs till ansvarig myndighet. 
 
Ärendebeskrivning 
Många kommuner i Sverige låter Migrationsverket ta sitt huvudmannaansvar för ungdomar över 
18 år som är under asylprocess och låter dem återföras till Migrationsverkets vuxenboende. 
Andra kommuner hittar tillfälliga lösningar för att invänta om staten skjuter till mera pengar. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Delges 
Socialförvaltningens: 
• Ledningsgrupp  
• Förvaltningsekonom 
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Sn § 140   Diarienummer: SN2017/0188 
 
 
Underrättelse om granskning avseende detaljplan för kvarteret Liljan 

Socialnämndens beslut 
Tjänsteutlåtandet antas som nämndens eget och översänds till samhällsbyggnadsnämnden. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för kvarteret Liljan för att 
kunna skapa förutsättningar för nya bostäder. Förslaget avviker från kommunens gällande över-
siktsplan från 2013 där delar av planområdet redovisas som centrum och butiker. 
 
Yttrande 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, har i ett tjänsteutlåtande angett förvaltningens ståndpunkt: 

”Socialförvaltningen har inga synpunkter på att en ny detaljplan upprättas för det aktuella 
området utan anser att det är positivt om det byggs nya bostäder i området. Med hänvisning 
till ”Åtgärdsprogram 2018 – 2022 till Dalarnas miljömål”, vill socialförvaltningen påpeka att 
vid planering av nya bostäder bör hänsyn tas till social hållbarhet med fokus på de av Läns-
styrelsens prioriterade grupper som är nyanlända och socialt utsatta grupper.  
 
Socialförvaltningen anser att det är positivt att området utformas med god tillgänglighet för 
rullstolsburna och andra personer med nedsatt rörelseförmåga och att rekommendationerna 
i skriften ”Bygg ikapp” följs. ”Bygg ikapp” är en handbok och uppslagsbok utgiven av Hjälp-
medelsinstitutet. Den innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap som 
behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Tillgänglighet för personer med funkt-
ionsnedsättning är inget särintresse. I stort sett alla människor kommer någon gång att vara 
beroende av en tillgänglig miljö eftersom nedsatt funktionsförmåga bland annat är en del i 
det normala åldrandet. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan delta i 
samhällslivet. För att uppnå ett hållbart samhälle måste miljön anpassas så att den blir till-
gänglig och användbar för alla.” 

 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Detaljplan med bilagor 
 
 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sn § 141 
 
 
Utredningsskisser för nytt särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om framtagna utredningsskisser avseende 
särskilt boende. Skisserna är framtagna utifrån möten i designdialog. 
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Sn § 142   Diarienummer: SN2017/0023 
 
 
Tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om nattbemanning 

Socialnämndens beslut 
Tjänsteutlåtandet antas som nämndens eget och översänds till IVO som sitt svar. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
IVO har efter tillsyn på Fågelsångens särskilda boende beslutat att Socialnämnden i Säters kom-
mun ska säkerställa att samtliga avdelningar på Fågelsången, där personer med demenssjukdom 
eller demensliknande symptom befinner sig, är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt 
att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. 
 
Yttrande 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, beskriver i sitt yttrande de åtgärder som 
vidtagits: 

”Nämnden har sedan tillsynen arbetat för att åtgärda de brister som fanns vid tillsynen och vidtagit 
åtgärder för att komma tillrätta med dessa. 
 
I Säters kommun arbetar vi efter SKL:s rekommendationer sätt ljus på natten, ett kvalitetsarbete 
på särskilda boenden för äldre med fokus på nattarbete. Nattpersonalen från samtliga särskilda 
boenden i kommunen har deltagit i detta kvalitetsarbete. Ansvarig för detta kvalitetsarbete i vår 
kommun är medicinskt ansvarig sjuksköterska   (MAS). 
 
Rutiner har tagits fram för hur nattpersonalen ska fördela sig i huset vid olika tidpunkter. I ruti-
nerna framgår att det alltid ska finnas en personal tillgänglig som har uppsikt över demensavdel-
ningarna och på så sätt kunna hjälpa och stödja de demenssjuka personerna utan dröjsmål. 
 
Personalen arbetar utifrån individuella bedömningar och genomförandeplaner för att varje boende 
ska få den tillsyn som just den individen behöver. Detta innebär att nattpersonalen inte arbetar 
utifrån nattronder på speciella tider utan varje enskild boende kan få hjälp, stöd eller tillsyn på den 
tid de önskar antingen genom trygghetslarm eller förutbestämd tid. 
 
Enhetschefen gör riskbedömningar och bedömer kontinuerligt om det finns risk för händelser 
som kan inträffa och som kan medföra brister i kvaliteten. 
 
I rutinerna framgår även att de boende alltid ska prioriteras om situationer uppstår där personalen 
kan känna stress på grund av bortprioriterade arbetsuppgifter som tvätt och städ. 
 
De vidtagna åtgärderna säkerställer de enskildas individuella behov av insatser, trygghet och säker-
het.” 

 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Rapport från IVO 
 
Delges 
Inspektionen för vård och omsorg 
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Sn § 143   Diarienummer: SN2017/0189 
 
 
Information om Lex Sarah-anmälan 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar om Lex Sarah-anmälan. 
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Sn § 144   Diarienummer: SN2017/0173 
 
 
PuL-bedömning, risk- och sårbarhetsanalys Office 365 

Socialnämndens beslut 
Risk- och sårbarhetsanalysen för socialnämndens användning av Office 365 och dess molntjäns-
ter godkänns. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Säters kommun har valt att införa systemet Office 365.  
Ambitionen är att med stöd av IT, skapa rätt förutsättningar för att underlätta och effektivisera 
samverkan, informationsdelning och kommunikation, såväl inom organisationen och med ex-
terna intressenter. 
 
Office 365 kommer att användas som ett arbetsverktyg inom den administrativa verksamheten. 
Personuppgifter behandlas av socialförvaltningen för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, 
bl.a. vid vikarieanskaffning, schemaläggning o.s.v. Informationen ska alltid vara av okänslig ka-
raktär. Säters kommun har skrivit ett personuppgiftbiträdesavtal med Microsoft. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i molntjänsten. 
Molntjänsten levereras av Microsoft som därigenom har rollen som personuppgiftsbiträde.  
Att Säters kommun använder sig av ett personuppgiftsbiträde innebär att kommunen har ett på-
gående arbete att: 
• Genomföra en laglighetskontroll utifrån reglerna i personuppgiftslagen (PuL) 
• Göra en risk- och sårbarhetsanalys  
• Teckna tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal med molntjänstleverantören.  

 
 
Underlag för beslut 
Risk- och sårbarhetsanalys avseende Office 365 
 
 
Delges 
IT-enheten 
Socialförvaltningens Ledningsgrupp 
Socialförvaltningens Stab 
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Sn § 145 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2017-11-01 – 2017-11-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-11-01 – 2017-11-30. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig 
handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL (inkl. avgifter enl 8 kap 2 § SoL) 
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialför-

säkringsbalken 
• 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 
• §§ 115-117 

 
Redovisning av tecknade avtal  

• AVL 17-207 - 17-210 
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16 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 146 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Förvaltningsrättens dom 2017-11-06 i mål nr 3752-17 avseende ekonomiskt bistånd – 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-11-08 i mål nr 2883-17 avseende bistånd till tandvård - 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-10-25 i mål nr 5106-16 avseende personlig assistans –  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-10-25 i mål nr 5441-16 avseende ledsagarservice -  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 
Övrigt 

• Hjälpmedelsnämndens budget 2018 
• Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2017-11-02 
• Protokoll Södra Dalarnas Samordningsförbund 2017-09-18 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-07 
Blad 

17 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 147 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Åslin, boendechef Integrationen, informerar om nuläget avseende ensamkommande 
barn 
 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, informerar om:  

• Planeringsdag för chefer 
• Ändring av tjänsten avseende anhörigstöd 
• Hemtjänstens ledning och administration ses över och utvecklas 
• Administrationen inom särskilt boende flyttar ihop och till lokaler utanför boendena 
• Inom verksamheten för Funktionsnedsättning finns en annons ute om enhetschef till 

följd av egen uppsägning 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-07 
Blad 

18 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 148   Diarienummer: SN2017/0030 
 
 
Internkontroll  
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna: 
• Socialförvaltningen övergripande, ex kostnader för sjukskrivningar 
• Äldre- och handikappomsorg 
• Individ- och familjeomsorg 
• Hemsjukvården 
• Integrationen 

• Verksamheten för funktionsnedsättning 
• Biståndsenheten 
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