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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-10 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-10.00 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson, 2:e vice ordförande (M) 
Birgitta Sputnes (S) 
Per-Inge Nyberg (S) 
Belinda Mattsson (S) 
Anette Berg (C) 
Majlis Nyberg (C)  
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef 

Ersättare Annbritt Grünewald (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 1-6 

Utses att justera Johan Fredriksson 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 1–8 
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Johan Fredriksson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2019-01-10 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-01-11 Datum för  

anslags nedtagande 2019-02-04 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 1 
 
 
Val till arbetsutskott 

Socialnämndens beslut 
Till ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott väljs: 

Ledamöter Ersättare 

Sune Hemmingsson (C) Anette Berg (C) 

Hans-Göran Steneryd (S) Birgitta Sputnes (S) 

Johan Fredriksson (M) Ann-Sofie Siljeholm (M) 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I socialnämndens reglemente anges att det inom socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska best av 3 ledamöter och 3 ersättare.  
Socialnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.  
 
Ärenden till arbetsutskottet 
Arbetsutskottet ska besluta i individ-ärenden som socialnämnden har delegerat till utskottet. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 2 
 
 
Val av representant till kommunala pensionärsrådet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens presidium utses till socialnämndens representanter i Kommunala Pensionärsrå-
det (KPR) under perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Säters kommun har fastställ reglemente för det Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Av regle-
mentet framgår att rådet skall utgöras av två representanter för kommunstyrelsen och två repre-
sentanter för socialnämnden. Dessutom skall motsvarande antal ersättare utses. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunala pensionärsrådet 
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Sn § 3 
 
 
Val av representant till Tillgänglighetsrådet 

Socialnämndens beslut 
1. Som socialnämndens representant till tillgänglighetsrådet väljs Hans-Göran Steneryd (S) 

som ordinarie ledamot under perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
2. Som ersättare för socialnämndens representant i tillgänglighetsrådet väljs Johan Fredriks-

son (M) under perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Säters kommun har fastställ reglemente för Tillgänglighetsrådet. Av reglementet framgår att rå-
det skall utgöras av representanter ur de nämnder och styrelser, vars verksamheter berör de 
funktionshindrades förhållanden i samhället. 
 
Socialnämndens verksamhetsområden omfattar angivna målgrupper och har att utse en repre-
sentant som ordinarie och en som ersättare för uppdrag i Tillgänglighetsrådet.  
 
 
Delges 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Tillgänglighetsrådet 
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Sn § 4 
 
 
Val av representant till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Socialnämndens beslut 
1. Som socialförvaltningen representanter i brottsförebyggande rådet, väljs Ingalill Frank, 

förvaltningschef under perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
2. Till ersättare för samma period väljs Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och 

familjeomsorgen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Reglemente för Brottsförebyggande rådet ska socialnämnden representeras av två tjänste-
män varav den ena är alkohol- och drogsamordnare. 
 
Alkohol- och drogsamordnare 
Inom socialnämndens organisation finns inte alkohol- och drogsamordnaruppdraget. Uppdraget 
är underställd kommunstyrelsen, med hänvisning till det kommunövergripande ansvaret. 
 
Förslag till representant i BRÅ 
Då individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområdeschef har ett naturligt samarbete 
med polismyndigheten och barn- och utbildningsförvaltningen föreslås att som socialnämndens 
representant i BRÅ utse Eva Jondelius, verksamhetsområdeschefen för IFO.  
 
 
 
Delges 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Ingalill Frank 
Ann-Marie Molin 
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Sn § 5 
 
 
Representant från socialnämnden till styrgrupp för testamentesgåva till Sked-
vigården 
 
Socialnämndens beslut 
Anette Berg (C) utses som socialnämndens representant till styrgruppen för testamentesgåvan 
till Skedvigården. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen ställer frågan om en representant från socialnämnden ska sitta med i gruppen som 
beslutar om hur de årliga medlen från Lisa Welanders testamentesgåva används. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har i 66 §, 2014-03-26, beslutat om hur hanteringen av testamentesgåva från Lisa 
Welander till Skedvigården ska administreras. Socialnämnden beslutade bl.a. att delegera till 
verksamhetsområdeschefen att i samråd med berörda enhetschefer, representanter för personal 
samt de boende, besluta om hur de årliga medlen används. 
 
 
Delges 
Verksamhetschef Äldreomsorgen 
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Sn § 6 
 
 
Information om socialförvaltningens organisation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 

• Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om socialförvaltningens verksamheter och 
dess omfattning 

• Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande informerar om samverkansformer, ex-
terna och interna 

 
______ 
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Sn § 7 
 
 
Information om Senior i Säter 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, redovisar utkast till ”Senior i Säter - Ett tvärpolitiskt 
styrdokument”. 
Tanken är att dokumentet, när det är färdigställt, ska lyftas till socialnämnden för att sedan gå 
vidare till kommunfullmäktige för fastställande. Planeringen är att fastställandet ska ske under 
hösten 2019. 
 
Senior i Säter 
Syftet med Senior i Säter är att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepoliti-
ken i Säter utifrån de fyra inriktningsmålen i regeringens nationella handlingsplan för äldrepoliti-
ken.  

Alla nämnder ska i sin planering arbeta för de äldrepolitiska målen och beakta viktiga värden 
som självständighet, inflytande, möjlighet till aktiviteter och tillgänglighet. Nämnderna ska sam-
verka och möjliggöra för seniorer att känna trygghet, leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället 
och över sin vardag. Återrapportering av planering/verkställighet ska ske till fullmäktige en gång 
per mandatperiod. 
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Sn § 8   Diarienummer: SN2019/0003 
 
 
Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning, daterad 2019-01-10, fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delegationsordning har uppdaterats.  
Delegationsordningen innehåller en förteckning över vilka som har fått delegation på att fatta 
beslut i socialnämndens ställe. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Delegationsordningen 
 

Ledningsgrupp 
Stab 
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