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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-14 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-13.15 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Kakis Ziliaskoudis (S)  
Jan-Erik Steen (S) 
Birgitta Sputnes (S) 
Annette Berg (C) 
Emma Sjöberg (V) 
Majlis Nyberg (C)  
Astrid Widström (KD)  

Tjänstemän Paula Jäverdal, förvaltningschef socialförvaltningen 
Ingalill Frank, förvaltningschef socialförvaltningen  
Inger Fendinge, ekonom 
Eva Jondelius, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, §§ 84–86 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen, §§ 87–88 
Ulrika Vikström, enhetschef hemtjänsten, §§ 87–88 
Maria Nisterling, enhetschef särskilt boende, 87 
Hanna Morelius, enhetschef hemtjänsten, § 88 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, §§ 91-92 
Andreas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden, § 92 
Katarina Kobosko, planarkitekt, § 2 

 

Ersättare - 

Utses att justera Emma Sjöberg 
Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 83-101 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Emma Sjöberg  

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2018-06-14 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-06-19 Datum för  

anslags nedtagande 2018-07-11 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 83 
 
 
Presentation av nya förvaltningschefen socialförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av Ingalill Frank, ny förvaltningschef för socialförvaltningen från och med 1 juni. 
Ingalill efterträder Paula Jäverdal som går i pension. 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 84 
 
 
Personliga förordnanden i individärenden 

Socialnämndens beslut 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen samt Eva Lundberg, Katarina 
Ingers och Emma Wenngren, socialsekreterare, förordnas att vid behov begära biträde hos po-
lismyndigheten enligt 43 § 2 p Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 1990:52 (LVU). 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har behov av att få förordnat till tjänsteman att begära handräckning av Po-
lismyndighet eller Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande. 
 
Lagen 
Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna biträde för att på begäran av socialnämnden 
eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård el-
ler omhändertagande med stöd av denna lag. 
 
Av 10 kap. 4 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) framgår att en vanlig delegation från nämnden 
till en tjänstemannafunktion inte är möjlig. För att en tjänsteman ska få begära biträde av polis-
myndigheten enligt 43 § 2 p LVU krävs ett personligt förordnande från socialnämnden. 
 
 
Delges 
De förordnade 
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Sn § 85 
 
 
Information från individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen informerar om: 

• verksamhetens omfattning och ansvarsområden 
• personalsammansättning  
• handläggningsgrupperna barn- och ungdom och vuxna 
• samverkan/samarbete med externa parter som barn- och ungdomspsykiatrin och barn- 

och ungdomsförvaltningen m.fl. samt utveckling av internt samarbete med exempelvis 
verksamheten för funktionsnedsättning 

• arbetssätt och metoder samt utvecklingsplaner 
• avveckling av HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande barn 
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Sn § 86   Diarienummer: SN2018/0074 
 
 
Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om bidrag för verksamhetsåret 2018 

Socialnämndens beslut 
Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum avdelning Dalarna för år 2018 avslås. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Adoptionscentrum avdelning Dalarna har ansökt om bidrag för 2018 med totalt 2 100 kr.  
1 500 kronor som grundbelopp och därutöver ett belopp på 75 kronor per medlem, bosatt i 
kommunen och som man räknar att ha kvar som medlem under året. 
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef för individ- och familjeomsorgen, skriver i sin bedöm-
ning: 

”Adoptionscentrum Dalarna är en fristående ideell förening som bygger sin ekonomi 
på medlemsintäkter samt kommun och landstingsbidrag. Säters kommun bidrar till 
Adoptionscentrum genom att bekosta utbildningar för blivande adoptivföräldrar i 
samarbete med Falu kommun.” 

 
 
Underlag för beslut 
Tjänstemannaskrivelse 
Ansökan 
 
 
Delges 
Adoptionscentrum avdelning Dalarna 
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Sn § 87 
 
 
Presentation av nya enhetschefer inom äldreomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef, presenterar de nya enhetscheferna som har börjat inom 
äldreomsorgen: 

• Ulrika Vikström, enhetschef Hemtjänsten Gustaf och Stora Skedvi 
• Maria Nisterling, enhetschef Enbackagården, kommer till hösten att tillträda tjänsten 

som enhetschef på Skedvigården 
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Sn § 88 Diarienummer:  SN2018/0098 
   SN2018/0066 
 
 
Verkningsgrad inom hemtjänsten samt åtgärder för att komma ned i budget 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen läggs till handlingarn. 
2. Uppföljning och redovisning till socialnämnden ska ske den 20 september. 

 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef äldreomsorgen och enhetschefer inom hemtjänsten redovi-
sar för hur man ska komma i fas med verkningsgraden. Insatserna är en del av de åtgärder som 
socialförvaltningen vidtar för att komma i fas med budgetramen för 2018. 
 
Bakgrund 
Hemtjänsten har man under en längre tid brottats med att den planerade och den utförda tiden 
har allt för stor differens. Hemtjänstens administration har tillsammans med äldreomsorgschef 
fått i uppdrag att utreda den låga verksamhetsgraden kontra upplevd stress bland personalen. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannautlåtande 
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Sn § 89 Diarienummer:  SN2018/0066 
 
 
Budgetuppföljning med åtgärder för att komma ned i budget 

Socialnämndens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera socialnämndens under-

skott med minst 1 miljon kr. 
2. Ovanstående ska presenteras på socialnämndens extra sammanträde den 28 juni. 

______ 
 
 
Rapport om åtgärder för att komma ned i budget 
På socialnämndens uppdrag från 2018-05-17 informerar Camilla Thommes, verksamhetschef 
äldreomsorgen samt enhetschefer hur man påbörjat arbetet med att ta fram åtgärder för hem-
tjänstens underskott i budgeten för 2018.  
Paula Jäverdal, förvaltningschef, informerar om åtgärder som planeras i övriga verksamheter. 
 
Budgetuppföljning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2018-05-31. 
Socialnämndens prognostiserar ett underskott på totalt ca 2,1milj. 

• Individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på ca 0,8 milj. Orsa-
ken är en ökning av antalet placeringar utöver budget. 

• Särskilda boenden visar ett prognostiserat överskott på ca 0,2 milj. Verksamheten har 
avslutat köp av extern plats fr o m maj 2018. 

• LSS verksamheten visar ett prognostiserat överskott på ca 0,5 milj. p g a minskade kost-
nader för köp av en LSS plats. Däremot kommer verksamheten att få ökade kostnader 
för ny personlig assistansgrupp fr o m v 25. 

• Vård och omsorgen visar ett prognostiserat underskott på ca 2,4 milj. Orsaken är att 
man har personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar utöver budget. De extra 
leasingbilarna är avslutade under maj. 

 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 90 
 
 
Revidering av socialnämndens attestförteckning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens attestförteckning daterad 2018-06-14 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens attestförteckning har uppdaterats för att innehålla en aktuell förteckning över 
utsedda attestanter. 
 
Underlag till beslut 
Attestförteckning med datum 2018-06-14 
 
 
Delges 
Ledningsgrupp 
Stab 
Ekonomikontoret 
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Sn § 91   Diarienummer: SN2017/0200 
 
 
Utdelning från fondmedel från den Sociala stiftelsen 

Socialnämndens beslut 
Medel från avkastning från de samlade fonderna beviljas enligt förslag. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån fastställda kriterier har förvaltningen tagit fram följande förslag till fördelning av avkast-
ning på 40 000 kr från samlade fondmedel: 
 Sökande Ansökt 

summa 
Förvaltningens 
 förslag 

1.  15 000 10 000 
2.  1 500 1 500 
3.  5 105 5 000 
4.  1 500 1 500 
5.  10 000 3 000 
6.  20 000 19 000 

 Summa: 40 000 

Bakgrund 
De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av socialnämnden har en 
samlad avkastning på 40 000 kr att fördela år 2018. Vid årets annonsering har 6 ansökningar 
kommit in. 
 
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 sak-

nas. 
Länsstyrelsen har vid tillsyn framfört synpunkter på socialnämndens kriterier. Synpunkterna be-
tonade att utdelning inte ska ske till organisationer eller till sådana ändamål som kan och ska till-
godoses genom skattemedel i form av andra bidrag. 
 
 
Underlag till beslut 
Förvaltningens utredning 
 
 
Delges 
Torbjörn Mattsson, ekonomichef 
Sökande  
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Sn § 92   Diarienummer: SN2016/0188 
 
 
Processen nytt särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef och Andres Mossberg, förvaltningschef samhälls-
byggnadsnämnden, informerar om processen att bygga nytt särskilt boende: 

• Arbetet fortgår enligt tidsplan 
• Samråd med allmänheten har genomförts och granskningshandlingarna är nu på väg att 

offentliggöras för synpunkter 
• Programhandlingar blir klara till hösten 
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Sn § 93 
 
 
Rutin för förtroendevalds mandat att åka på kurser/utbildningar 

Socialnämndens beslut 
Följande rutin gäller för vem som ska åka på utbildningar/konferenser som socialnämndens fö-
reträdare: 

1. Utbildningen/konferensen lyfts till socialnämndens beredning  
2. Socialnämnden eller presidiet beslutar vem eller vilka som ska åka på utbildningen/kon-

ferensen som socialnämndens företrädare. 
3. Begärda ersättningar med erforderliga påskrifter betalas ut om beslut om deltagande en-

ligt ovan finns. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Frågan har lyfts hur det bestäms vem av de förtroendevalda som ska åka på  
utbildningar/konferenser som socialnämndens företrädare.  
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Sn § 94 
 
 
Information om förvaltningens arbete med personuppgifter med anledning 
av nya dataskyddsförordningen (GDPR) 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare och utsedd dataskyddshandläggare, informerar om för-
valtningens arbete med personuppgifter med anledning av nya dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

 
 
Underlag till beslut 
Redovisning för arbete med Dataskyddsförordningen 
 
 
Delges 
Socialförvaltningens ledningsgrupp och Stab 
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Sn § 95   Diarienummer: SN2018/0097 
 
 
Personuppgiftsincident Procapita 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident enligt Dataskyddsförordningen har inträffat vid dokumentation av 
personuppgifter i verksamhetssystemet Procapita. Incidenten bedöms som inte allvarlig och vid 
kontakt med Datainspektionen har de gjort bedömningen att incidenten inte ska rapporteras in 
till dem. 
 
Incidenten 
Incidenten består i att en personal har dokumenterat i fel verkställighet hos en individ med in-
satser från kommunen. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
 
 
Delges 
Dataskyddsombudet 
Systemförvaltare 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
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Sn § 96 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2018-05-01 – 2018-05-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-05-01 – 2018-05-31. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig 
handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 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 
• §§ 24–26 
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Sn § 97 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut i dnr 8.5–24712/2017 avseende hand-
läggning av ärende hos individ- och familjeomsorgen – IVO avslutar ärendet 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 462–18 avseende ekonomiskt stöd – Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet 

 
Övrigt 

• Hjälpmedelsnämnden Dalarna, protokoll från 2018-05-17 
• Hjälpmedelsnämnden Dalarna, årsredovisning 2017 
• Beslut i kommunfullmäktige, § 40/2018-04-26, avseende motion om arbetstidsförkort-

ning 
• Beslut i kommunfullmäktige, § 34/2018-04-26, avseende medborgarförslag om pedago-

giska måltider 
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Sn § 98 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Nya gruppbostaden enligt LSS  
• Tillgängligheten av läkare på särskilt boende 
• Avslutad provanställning inom biståndsenheten 
• Semesterplanering 
• Aktuell information om de olika verksamheterna 
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Sn § 99   Diarienummer: SN2018/0103 
 
 
Namnförslag på nya gruppbostaden enligt LSS 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tillstyrker namnförslaget Åsenbacken för nya gruppbostaden enligt LSS. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har i § 41, 2018-06-07 beslutat att anta socialförvaltningens förslag på namn till 
nya gruppbostaden enligt LSS. Förslaget är Åsenbacken. 
 
 
Delges 
Verksamhetschef för Funktionsnedsättning 
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Sn § 100   Diarienummer: SN2018/0038 
 
 
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 
• Verksamheten för funktionsnedsättning 
• Biståndsenheten 

 
 
.  
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Sn § 101 
 
 
Avtackning av förvaltningschef 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden avtackar Paula Jäverdal, förvaltningschef, som går i pension. 
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