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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-09 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.15  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Birgitta Sputnes (S) 
Mikael Hästö-Gustassson (V) 
Belinda Mattsson (S) 
Anette Berg (C) 
Ann-Sofie Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, förvaltningschef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Stig Eriksson, bitr. förvaltningschef 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Louise Winberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Annbritt Grünewald (S), ej tjänstgörande ersättare 
Erik Andersson, (C), ej tjänstgörande ersättare 
Marie Jakobsson, (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Jan-Erik Steen (S), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Marie Sundlöf 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  
Paragrafer 

§ 59 – direktjustering 
Se sid 1b för §§ 57–58 och 60–70  Sekreterare  

 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Marie Sundlöf  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2019-05-09 
Datum för  
anslag 2019-05-09 

Datum för när  
anslag tas bort 2019-05-31 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  

a 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-09 
Blad 
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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) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Birgitta Sputnes (S) 
Mikael Hästö-Gustassson (V) 
Belinda Mattsson (S) 
Anette Berg (C) 
Ann-Sofie Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, förvaltningschef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och 
sjukvårdsteamet, § 57 
Mona Forsling, sjuksköterska, § 57 
Catarina Lind, demenssjuksköterska, § 57 
Eva Lind, sjukgymnast, § 57 
Marit Andersson, sjuksköterska, § 57 

Stig Eriksson, bitr. förvaltningschef, §§ 58–61 
Camilla Ånnemark, enhetschef biståndsen-
heten, § 63 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Majlis Nyberg (C) 
Louise Winberg (C), 
Annbritt Grünewald (S) 

Erik Andersson (C) 
Marie Jakobsson (SD)  
Jan-Erik Steen (S) 

Utses att justera Marie Sundlöf 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  
Paragrafer 

§§ 57–58 och §§ 60–70 
Se sid 1a för § 59  Sekreterare  

 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Marie Sundlöf  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2019-05-09 
Datum för  
anslag 2019-09-15 

Datum för när  
anslag tas bort 2019-06-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  

b 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 57   Diarienummer: SN2019/0084 
 
 
Information om Hälso- och sjukvårdsteamet 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, informerar om verksamheten 
samt om de lagar som styr verksamheten. Övriga närvarande från verksamheten är Mona Fors-
ling, sjuksköterska, Catarina Lind, demenssjuksköterska, Eva Lind, sjukgymnast, och  
Marit Andersson, sjuksköterska. 
 
Information ges om: 

• Ansvarig huvudman 
• Ansvarsområde 
• Hälso- och sjukvårdsteamets sammansättning 
• Lagar som styr verksamheten 
• Hemsjukvård och vad det innebär (enligt tröskelprincipen) 
• Läkartid – motsvarar ej behovet 
• Palliativ vård (vård i livets slut) och vad det innebär 
• Sjukgymnastens/arbetsterapeutens arbete (enligt tröskelprincipen) 
• Demenssjuksköterskans arbete 

 
Tröskelprincipen 
Tröskelprincipen innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentralen för vård.  
När personen inte kan ta sig till vårdcentralen själv, görs en vårdbegäran från Region Dalarna 
(tidigare Landstinget Dalarna) och insatsen faller under kommunens ansvar. 
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Socialnämnden 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 58   Diarienummer: SN2019/0039 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2019-04-30. 
 
Kommentar  
Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 1,5 milj. kr. för helåret 2019. 
Orsaken är att kommunen köper en boendeplats i en annan kommun. Socialnämnden beräknar 
att kostnaden löper fram till juni 2019.  
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Socialnämnden 
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Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 59   Diarienummer: SN2019/0047 
 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden ställer sig positiv till samverkansformen och föreslår kommunfullmäk-

tige att godkänna överenskommelsen. 
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från slutenvården har tillämpats sedan 1 
januari 2018, syftet med lagstiftningen är att personer som vårdas inom sluten vård inte ska bli 
kvar på sjukhus längre än nödvändigt, det har fungerat bra både på lokal och nationell nivå. 
Samverkansformer har utvecklats och ytterligare samverkansformer med psykiatrin håller på att 
utvecklas. 
Samverkan innebär att eventuella fortsatta vårdåtgärder identifieras under vårdtiden på sjukhus 
och övertas av öppenvården via vårdcentral eller kommunal hälso-och sjukvård/omsorg. Allt i 
syfte att utskrivningen ska bli trygg och säker och utgå från den enskildes behov. 

Förvaltningen ställer sig positiv till denna samverkansform. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har reviderat överenskommelsen om samverkan för trygg och effektiv utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykia-
trisk vård utan undantag. 
Region Dalarna ber alla medlemskommuner beslut att anta den reviderade överenskommelsen. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss från Region Dalarna 

Kommunfullmäktige 
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Sn § 60   Diarienummer: SN2019/0056 
 
 
Riktlinjer och ordningsregler för besök i verksamhet 

Socialnämndens beslut 
Föreslagna riktlinjer och ordningsregler, daterade 2019-05-09, för besök i Socialnämndens verk-
samheter fastställs och översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer och ordningsregler för besök i verksam-
het. Riktlinjerna anger regler för besök i verksamheten från politiker, företag, föreningar, hant-
verkare o.sv. Beslut om besök från politiker tas av förvaltningschef eller verksamhetschef medan 
övriga besök bokas hos verksamhetschef eller enhetschef. 
Närstående, god man och förvaltare är undantagna angivna regler och kan fritt besöka sin anhö-
riga eller den man är god man/förvaltare för. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i 117§, 2019-03-19, att uppdra till respektive nämnd 
utarbeta och besluta om riktlinjer och ordningsregler för besök i respektive verksamhet. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänstemannayttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till riktlinjer Socialförvaltningens Ledningsgrupp och Stab 
Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsut-
skott 
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Sn § 61   Diarienummer: SN2019/0012 
 
 
Utdelning från fondmedel från den Sociala stiftelsen 

Socialnämndens beslut 
Medel från avkastning från de samlade fonderna beviljas enligt förslag. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av socialnämnden har en samlad 
avkastning på 25 000 kr att fördela år 2019. Vid årets annonsering har 13 ansökningar kommit 
in.  
Utifrån fastställda kriterier har förvaltningen tagit fram följande förslag till fördelning av avkast-
ning på 25 000 kr från samlade fondmedel: 
Sökande Ansökt 

summa 
Förvaltningens 
förslag 

RSMH-hoppet Säter 25 000 13 000 
Roland Norberg 1500 1500 
Ronny Selander 2000 2000 
Anita Lindahl 1500 1500 
Bengt Neogard 1500 1500 
Robert Boman 2000 2000 
Lars Ingvarsson 1500 1500 
Sabine Svahn 5000 2000 

Summa: 25 000 
 
Bedömningsgrunder 
Socialnämnden har i 122 §/1999-04-21 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 Delges 
Tjänsteutlåtande Torbjörn Mattsson, ekonomichef 

Sökande 
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Sn § 62   Diarienummer: SN2019/0022  
 SN2019/0074 

 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 1 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapport kvartal 1 2019 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 
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Sn § 63   Diarienummer: SN2019/0085 
 
 
Information om Biståndsenheten 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Ånnemark, enhetschef Biståndsenheten, informerar om verksamheten samt om de lagar 
som styr verksamheten. 
 
Information ges om: 

• Ansvarsområde 
• Biståndsenhetens personalsammansättning 
• Arbetsrutiner och fördelning av ansvarsområde 
• Typ av ärenden 
• Arbetssätt enligt IBIS (Individens Behov I Centrum) 
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

- kriterierna för de tre personkretsarna 
- insatser enligt LSS 
- Statens pågående översyn av LSS samt konsekvenser för kommuner 

• Socialtjänstlagen  
- ansvar, samverkan med andra aktörer samt uppsökande verksamhet 
- rätten till bistånd 
- särskilda bestämmelser för äldre 
- särskilda bestämmelser för personer med funktionsnedsättning 
- Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 

• Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
- Innebörd och vad anpassningen kan bestå av 
- Förutsättning för att bli beviljad bidraget 

• Övriga lagar som styr verksamheten som ex. Förvaltningslagen, Kommunallagen, Äkt-
enskapsbalken, m.fl. 
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Sn § 64   Diarienummer: SN2019/0049 
 
 
Internkontroll avseende utredningstider och förhandsbedömningar – individ- 
och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2019 anges att genomförd kontroll ska rapporte-
ras till socialnämnden enligt fastställd frekvens.  

Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd internkontroll avseende: 
• utredningstider 
• förhandsbedömningar 

 
 
Underlag till beslut  
Rapport om interkontroll avseende: 

• Utredningstider barn/unga 
• Förhandsbedömning barn/unga 
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Sn § 65   Diarienummer: SN2019/0072 
 
 
Rapport om personuppgiftsincident 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har skett inom socialnämndens verksamheter i form av förlorad mo-
biltelefon. Enligt framtagen rapport har incidenten bedömts som ej allvarlig. 
Dataskyddsombudet har informerats om incidenten. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Rapport om personuppgiftsincident Personuppgiftsombudet 

Socialförvaltningens:  
• Ledningsgrupp 
• Stab 
• Enhetschefer 
• Administratörer 
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Sn § 66 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2019-04-01 – 2019-04-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-04-01 – 2019-04-30. 
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 
• §§ 23–27 
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Sn § 67 
 
 
Delgivningar  

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

• Förvaltningsrättens beslut i mål nr 489–19 avseende vård enligt Lag (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU) – Förvaltningsrätten undanröjer det överkla-
gade beslutet och återsänder ärendet till Socialnämnden 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 1104–19 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltnings-
rätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 1684–19 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltnings-
rätten undanröjer det överklagade beslutet och återsänder ärendet till Socialnämnden 
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Sn § 68 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar om: 
• Möte om Jotib, planerings- och resursfördelningsverktyg 
• Sommarplanering i verksamheterna 
• Utmaning med kompetensförsörjning 
• Arbete med verksamhetsplan 2020–2023 
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Sn § 69 
 
 
Information från nationell konferens om Samordningsförbund 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden, informerar från nationell konferens om  
Samordningsförbund den 26–27 mars år. 
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Sn § 70   Diarienummer: SN2019/0021 
 
 
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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