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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-06 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-13.15 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Ingeborg Björnbom (M) 
Jan-Erik Steen (S) 
Birgitta Sputnes (S) 
Annette Berg (C) 
Mikael Gustavsson-Hästö (V) 
Jenny Nordahl (SD) 
Håkan Gustâv (L) 

Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Eva Jondelius, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, § 149–153 
Bo Bergman, kassör RSMH Hoppet, § 157 
Mats Hedin, vice ordförande RSMH, § 157 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, § 160 
Catarina Lind, demenssjuksköterska, § 160 
 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Kakis Ziliaskoudis (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 150-160 
 

Utses att justera Hans-Göran Steneryd 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 149-160 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Hans-Göran Steneryd  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2018-12-06 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-12-12 Datum för  

anslags nedtagande 2019-01-03 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-06 
Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 149   Diarienummer: SN2018/0066 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2018-11-30. 
Socialnämnden visar ett prognostiserat resultat på ± 0 kr. 

Kommentarer 
• Socialnämndens gemensamma verksamheter visar ett prognostiserat överskott på  

ca 1,2 milj. kr. Överskottet består av pengar avsatta till utbildning och köp av främ-
mande tjänster. 

• Individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på ca 2,0 milj. kr. Man 
beräknar ett underskott för placerade barn och ungdom med ca 3,7 milj. kr. Dessutom 
är det en ökning av antalet placeringar mot vad som är budgeterat. 

• Verksamheten för funktionsnedsättning redovisar ett prognostiserat överskott på ca 3,5 
milj.kr. Detta beror bl.a. på minskad kostnad för köp av plats under jan-april samt att 
start av ny gruppbostad är försenad.  

• Vård och omsorg i ordinärt boende har ett beräknat underskott på ca 3,4 milj. kr. Orsa-
kerna är bl.a. högre kostnader mot vad som är budgeterat för när det gäller personal-
kostnader och extra leasingbilar.  

• Prognosen för Integrationen är osäker. Migrationsverkets ersättningsregler är en del av 
osäkerheten. 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 150   Diarienummer: SN2018/0048 
 
 
Detaljbudget för 2019 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämndens detaljbudget för 2019, daterad 2018-12-06, fastställs på verksamhetsnivå. 
2. Socialnämndens investeringsbudget för 2019 fastställs. 

 
Ajournering 
Socialnämnden ajournerar sig kl. 09.30 och ärendet återupptas kl. 11.37 efter § 160. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats socialnämnden 
för 2019 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. 
 
Förslaget diskuteras och revideras under sammanträdet. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Fördelning av driftsbudget per verksamhet Ekonomikontoret 
Driftsbudget per kostnadsställe Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2018-12-06 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 151   Diarienummer: SN2018/0161 
 
 
Revidering av socialnämndens attestförteckning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens attestförteckning daterad 2018-12-06 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens attestförteckning har uppdaterats för att innehålla en aktuell förteckning över 
utsedda attestanter. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Attestförteckning med datum 2018-12-06 Socialförvaltningens Stab och Ledningsgrupp 
 Ekonomikontoret 

 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-06 
Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 152   Diarienummer: SN2018/0160 
 
 
Fastställande av norm för försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 
Från och med 2019-01-01 ska normen för försörjningsstödet följa riksnormen som beslutas av 
socialstyrelsen varje år. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen fattar årligen beslut om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937), som innehåller 
riksnormen för försörjningsstöd för år 2019. 
 
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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Socialnämnden 
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Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 153   Diarienummer: SN2018/0085 
 
 
Ansökan om bidrag – Bris region Mitt 

Socialnämndens beslut 
BRIS beviljas bidrag med 24 000 kronor för år 2019. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS har för 2019 ansökt om bidrag med 24 000 kronor.  
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen anger förvaltningens 
ståndpunkt: 

”BRIS är professionaliserat i stödarbetet vilket gör att stödverksamheten blivit mer till-
gänglig 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.” 

 
 
 
Underlag för beslut Delges 
Ansökan från Bris Region Mitt BRIS Region Mitt 
Tjänsteutlåtande Inger Fendinge, förvaltningsekonom 
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Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 
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Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 154   Diarienummer: SN2018/0162 
 
 
Habiliteringsersättning 

Socialnämndens beslut 
1. Under förutsättning att socialstyrelsen ger ut statsbidrag till kommunen för habilite-

ringsersättning för 2019, ska habiliteringsersättning betalas ut under 2019, till personer 
med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10, Lag (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS). 

2. Utbetalning ska ske enligt rutiner fastställda av socialnämnden i § 107, 2018-09-20. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att personer med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1 o 2 i LSS 
bör få ersättning i form av habiliteringsersättning för de arbetsuppgifter som personerna utför. 
Regeringens satsning på stöd/medel till kommunerna för habiliteringsersättning har ingen slut-
tidpunkt enligt departementssekreterare för Socialdepartementet. Så länge ingen nytillträdd rege-
ring fattar ett nytt beslut i fråga om satsningen kommer bidraget att lämnas även under 2019. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Regeringen har via socialstyrelsen möjliggjort för kommuner att söka ersättning för att kunna 
införa/höja habiliteringsersättningen eftersom många kommuner har tagit bort denna ersättning 
till målgruppen. Socialförvaltningen har 2018 ansökt och fått medel för att kunna återinföra 
denna ersättning och 2018-09-20 beslutade att återinföra habiliteringsersättning under 2018. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens beslut om ersättning 
2018-09-20 

Socialförvaltningens Ledningsgrupp och Stab 
 

 
  



SÄTERS KOMMUN 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 155 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2018-11-01 – 2018-11-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-11-01 – 2018-11-30. 
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 
• §§ 63–67 
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Sn § 156 
 
 
Delgivningar  

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

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 2570–18 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltnings-
rätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 3045–18 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltnings-
rätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 2370-18 och 2760-18 avseende ekonomiskt bistånd – 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet  

 
Övrigt 

• Protokoll från Samverkansberedning kommun/landsting 2018-09-26 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 157   Diarienummer: SN2018/0147 
 
 
Ansökan om bidrag från RSMH Hoppet 

Socialnämndens beslut 
RSMH-Hoppet beviljas 453 000 kronor som ekonomiskt bidrag för 2019. 
______ 

Yrkanden 
1. Ingeborg Björnbom (M), Jenny Nordahl (SD) och Håkan Gustâv (L) yrkar att den be-

gärda summan på 475 000 kr bifalles. 
2. Sune Hemmingsson (C) yrkar att bidragssumman ska vara oförändrad mot 2018, d.v.s. 

453 000 kr. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Sune Hem-
mingssons yrkande om oförändrad bidragssumma mot 2018, d.v.s. 453 000 kr. 

Omröstning begärs 
Den som röstar för Sune Hemmingssons förslag om oförändrad bidragssumma mot 2018,  
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla summan som RSMH har ansökt om, röstar nej. 

Resultat från omröstning 
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster vinner Sune Hemmingssons förslag om oförändrad bidrags-
summa mot 2018, d.v.s. 453 000 kr i bidrag för 2019: 

Sune Hemmingsson, ordförande (C) Ja 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Jan-Erik Steen (S) Ja 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Annette Berg (C) Ja 
Mikael Gustavsson-Hästö (V) Nej 
Jenny Nordahl (SD) Nej 
Håkan Gustâv (L) Nej 

 
 
 
 
     Forts. 
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Sn § 157 forts. 
 
 
Reservationer 
• Ingeborg Björnbom (M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

• Håkan Gustâv (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 
”Betr. Socialnämndens beslut ang. bidrag till RSMH 
Undertecknad anser att den verksamhet som RSMH bedriver uppfyller en 
funktion i samhället som Säters soc. tjänst ej kan upprätthålla till motsva-
rande kostnad. 
Undertecknad anser att begärt bidrag 475 000 är en rimlig kostnad för den 
verksamhet RSMH bedriver och den nytta den gör för utsatta i Säters kom-
mun. Utrymme för ökningen finns inom bef. budget.” 

• Jenny Nordahl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 
”Då föreningen gör ett fantastiskt jobb som kommunen aldrig kan göra för 
det belopp de önskar” 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
RSMH Hoppet framställer om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019, med 475 000 kr.  
Bo Bergman, kassör och Mats Hedin, vice ordförande RSMH, besöker nämnden och föredrar 
ansökan. 
 
Den nu begärda ökningen av bidraget motiveras av RSMH Hoppet med ökade kostnader för 
personallöner. Föreningsbidragen är inte indexreglerade vilket betyder att en uppräkning inte 
sker automatiskt. 
 
Bakgrund 
RSMH har årligen fått föreningsbidrag från Socialnämnden, Säters kommun.  
År 2018 fick RSMH 453 000 kr i bidrag. Bidraget till RSMH:s verksamhet har behandlats på 
samma grunder som övriga föreningsbidrag i kommunen. 
 
Föreningens verksamhet utgör ett komplement av kommunens egna lagstyrda uppdrag och avtal 
är upprättat mellan Socialnämnden i Säters kommun och RSMH–Hoppet.  
Enligt upprättat avtal ska RSMH:s verksamhet 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 till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande RSMH-Hoppet 
Ansökan om bidrag Förvaltningsekonom 
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Sn § 158 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef socialförvaltningen, informerar: 
• Förvaltningen arbetar med att återbesätta vakanta tjänster/föräldraledigheter i Ledning och 

Stab  
• Förvaltningen har varit i kontakt med Jotib AB, ett företag som erbjuder verktyg för att 

följa upp ekonomi på ett effektivt sätt 
• Hemtjänsten – personalsituation, planering för förändrad ledningsfunktion 
• Ineras tjänster, som exempelvis 1177.se 
• Tillsyn från Arbetsmiljöverket på Fågelsången 
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Sn § 159   Diarienummer: SN2018/0135 
 
 
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 § 160 
 
 
Information om Senior i Säter 

Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsteamet och Catarina Lind, demenssjukskö-
terska informerar om Senior i Säter. 
 
Projekt ”Senior i Säter” 
Den demografiska bilden (befolkningsstatistiken) av Säter, är att antalet äldre kommer att öka 
under de närmaste 10–15 åren. Ca 30% av invånarna i Säters kommun kommer då att vara ål-
derspensionärer  
 
På grund av detta har Säters kommun påbörjat arbetet med ”Senior i Säter”, en form av invente-
ring och analys av de kommande behoven. En arbetsgrupp inom socialförvaltningen har genom-
fört en mindre enkät bland äldre i samband med Seniormässan i Säterdalen som redovisas. 
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