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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-17 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.05  

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) 
Jan-Erik Steen (S)  
Majlis Nyberg (C)  
Håkan Gustâv (L) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, §§ 9–14 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, § 14 
Camilla Thommes, verksamhetschef Äldreomsorgen, § 14 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, § 14 
Camilla Ånnemark, enhetschef Biståndsenheten, § 14 
Pär Jerfström, kommundirektör, § 15 
Torbjörn Mattsson, ekonomichef, § 16 

Ersättare Annbritt Grünewald (S), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Per-Inge Nyberg 
Justeringens  
plats och tid Säter, 2019-01-22, kl. 13.00 

Underskrifter  Paragrafer §§ 9–17 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Per-Inge Nyberg  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes 
-datum 
 

2018-01-17 
Datum för 
anslag 2019-01-22 

Datum för när an-
slag tas bort 2019-02-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 9   Diarienummer: SN2019/0001 
 
 
Justering av avgift för familjerådgivning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Avgiften för samtal vid familjerådgivningen höjs från 100 kr till 150 kr/samtal. 
2. Kostnadstaket på 500 kr upphävs. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
I början av 2018 påbörjade Borlänge kommun en översyn av avgifterna för samtal vid familje-
rådgivningen. I maj beslutade kommunfullmäktige i Borlänge om en höjning till 150 kr/samtal 
samt att ta bort kostnadstaket. Därefter har samma beslut fattats i Avesta och Ludvika. Ef-
tersom det är rimligt att samverkande kommuner har en likartad prissättning föreslås att samma 
beslut fattas i Säters kommun. 
 
Bakgrund 
1995-01-01 inrättades en familjerådgivningsverksamhet i Borlänge och i samband med detta 
upprättades ett treårigt samverkansavtal med kommunerna, Avesta, Hedemora och Säter. 
Beslut fattades om att familjerådgivningen fick ta ut en avgift om 100 kr/samtal, dock fick kost-
naden bli max 500 kr. 
 
Under 2013 gjordes en översyn av avgiften, men ingen höjning gjordes. I dagsläget ingår föru-
tom ovanstående kommuner också Ludvika och Smedjebacken i samverkansavtalet. Familjeråd-
givningen har lokaler för samtal i Borlänge, Smedjebacken och Hedemora. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige 
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Sn § 10   Diarienummer: SN2018/0175 
 
 
Samråd - Planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och cent-
rum 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannayttrandet över samrådshandlingarna gällande planprogram för sambandet mellan 
Säters järnvägsstation och centrum, antas som nämndens eget och översänds till samhällsbygg-
nadsnämnden med en komplettering i yttrande om säkerhetsaspekten i att kunna befinna sig i 
området. 
______ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Planprogrammet innehåller planeringsförutsättningar och konsekvenser för tillgänglighet, säker-
het och trygghet. För socialförvaltningens målgrupper är det viktigt att dessa aspekter finns be-
skrivna och att de under planprocessens fortsatta handläggning utvecklas och konkretiseras, det 
gäller behovet av hissar i anslutning till gång och cykeltunnlar. Nuvarande gång- och cykelvägar 
samt tunnel upplevs som mycket otrygg. För att höja säkerheten och minska otrygghetskänslan, 
är det viktigt att den framtida utformningen av en tunnel och anslutande gång- och cykelvägar 
ger både en säkrare miljö och utformas så att känslan av trygghet stärks. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har givit möjlighet för nämnderna att yttra sig över samrådshand-
lingar gällande planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum. Planpro-
grammet är första delen i en detaljprocess, vilken regleras i plan- och bygglagen.  
 
Bakgrund 
Trafikverket planerar kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters cent-
rum. Åtgärderna innebär flera spår och nya växlar liksom mer tillgängliga plattformar på järn-
vägsstationen. Eftersom området är relativt stort och komplext behövs ett helhetsgrepp tas som 
belyser exempelvis såväl trafikfrågor och markanvändning som kopplingar mellan järnvägen och 
Säters centrum. 
Genom ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika planer och projekt. 
Planprogrammet redovisar kommunens ställningstaganden i frågor kopplade till sambandet mel-
lan järnvägsstationen och Säters centrum, liksom konsekvenserna av ställningstagandena. Det 
ger förutsättningar för att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämnden 
Planprogram  
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Sn § 11 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2018-12-01 – 2018-12-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-12-01 – 2018-12-31. 
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 

Övrigt 
• Presidiets delegationsbeslut om kursdeltagande, dnr SN2019/0008 
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Sn § 12 
 
 
Delgivningar  

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

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 3047–18 avseende ekonomiskt bistånd  
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet  

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 3530–18 avseende ekonomiskt bistånd  
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Övrigt 

• Redovisning av beviljade medel från RSMH Hoppet  
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Sn § 13   Diarienummer: SN2018/0038 
 
 
Uppföljning av verksamhetsstatistik 

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 § 14 
 
 
Presentation av förvaltningens verksamhetschefer 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens verksamhetschefer närvarar för en kort presentation: 

• Lena Forsberg, verksamhetschef för Hälso- och sjukvårdsteamet 
• Camilla Ånnemark, enhetschef för Biståndsenheten 
• Camilla Thommes, verksamhetschef för Äldreomsorgen 
• Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 

Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om Stabens sammansättning och funktion. 
 
Verksamhetscheferna kommer även att delta vid olika sammanträden under våren för att när-
mare informera om och presentera sina verksamheter. 
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Sn § 15 
 
 
Vision, strategiska mål och nämndsplaner 2020–2023 

Ärendebeskrivning 
Pär Jerfström, kommundirektör, informerar om processerna att arbeta med vision, strategiska 
mål och nämndsplaner för perioden 2020–2023. 
 
Arbetet fortsätter under en heldag den 28 januari, då alla förtroendevalda i kommunen tillsam-
mans med chefer, ska arbeta med vision, mål strategier och omvärldsbevakning. 
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Sn § 16 
 
 
Kommunens budgetprocess 

Ärendebeskrivning 
• Torbjörn Mattsson, chef ekonomienheten, informerar om budgetprocessen i Säters 

kommun. 
• Inger Fendinge, ekonom socialförvaltningen, informerar om socialnämndens budget. 
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Sn § 17 
 
 
Förlängning av sammanträde den 11 april 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens sammanträde den 11 april utökas till kl. 16.00. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
På kommunledningsnivå har man föreslagit att alla nämnder och styrelsen ska planera in 2 tim-
mar extra alternativt avsätta 2 timmar av ordinarie sammanträdestid, till arbete med nämndspla-
nen.  
Socialnämndens sammanträde den 11 april behöver med anledning av detta förlängas till  
kl. 16.00 
 
 
Delges 
Socialnämnden 
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