
 

 

 

Socialnämnden    2019-11-14 

§ 122 Besök av kommunens revisorer 

§ 123 Fyllnadsval till Socialnämndens arbetsutskott 

§ 124 Brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 

§ 125 Beredningsärende - Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten 

§ 126 Beredningsärende - Motion om särskilt boende för äldre i privat regi 

§ 127 Namnförslag på nytt särskilt boende på Prästgärdet 

§ 128 Socialnämndens beredskapsplan utifrån kommunens övergripande  
  risk- och sårbarhetsanalys 

§ 129 Ansökan om föreningsbidrag från föreningen Maskrosbarnen 

§ 130 Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet 

§ 131 Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2019 

§ 132 Socialnämndens sammanträdesplan 2020 

§ 133 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen 

§ 134 Delgivningar 

§ 135 Verksamhetsinformation 

§ 136 Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik 

§ 137 Internkontroll avseende utredningstider och förhandsbedömningar   
  – individ- och familjeomsorgen 

§ 138 Verksamhetsbesök – Särskilt boende 

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-14 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-15.30  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Jan-Erik Steen (S)  
Håkan Gustâv (L)  
Birgitta Sputnes (S) 
Per-Inge Nyberg (S) 
Louise Winberg (C)  
Anette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Måns Ahlgren (KD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, förvaltningschef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Marie Richaud, kommunrevisor 
Dagney Hansson, kommunrevisor 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, § 124 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende (Hemtjänst), § 124 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, §§ 124–131 

Ersättare Jan-Erik Steen (S), ej tjänstgörande ersättare 
Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Roger Siljeholm (M) 
Justeringens  
plats och tid Rådhuset Säter, tisdag den 19 november, kl. 11.00 

Underskrifter  Paragrafer §§ 122–138 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Roger Siljeholm  

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2019-11-14 
Datum för  
anslag 2019-11-19 

Datum för när 
anslag tas bort 2019-12-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 122 
 
 
Besök av kommunens revisorer 
 
Ärendebeskrivning 
I sitt uppdrag att granska nämndernas arbete deltar kommunens revisorer  
Dagney Hansson och Marie Richaud på socialnämndens sammanträde. 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-14 
Blad 

3 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 123  
 
 
Fyllnadsval till Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens beslut 
Roger Siljeholm (M) väljs som ersättare för Johan Fredriksson (M) i Socialnämndens arbetsut-
skott. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Sofie Siljeholm (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott. 
Ann-Sofie var ersättare för Johan Fredriksson (M) 
 
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 § 124   Diarienummer: SN2019/0181 
 
 
Brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna för ordinärt boende (hemtjänst) och särskilt boende presenterar sina ana-
lyser av undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Analyserna avser de fem re-
sultat som förbättrats mest och de fem resultat som angett störst försämring. 
Undersökningen är en del i verksamhetens kvalitetsuppföljning och möjliggör för kommuner att 
jämföra resultat mellan enheter, kommuner och riket som helhet. 
 
Bakgrund 
Socialstyrelsen undersöker årligen hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars 
varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät 
per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.  
 
Enkäten och alla svar finns att läsa på Socialstyrelsens webbplats:  
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/social-
tjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/ 
  

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/
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Sn § 125   Diarienummer: SN2019/0142 
 
 
Beredningsärende - Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre inlämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av Modera-
terna den 13 juni 2019. Motionären vill att Säters kommun utreder möjligheten att införa LOV – 
lagen om valfrihetssystem inom Hemtjänsten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att re-
mittera motionen till socialnämnden för yttrande.   
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-14 
Blad 

6 
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Sn § 126   Diarienummer: SN2019/0143 
 
 
Beredningsärende - Motion om särskilt boende för äldre i privat regi 
 
Ärendebeskrivning 
Moderaterna i Säter har i motion 2019-06-10 föreslagit att Säters kommun ”tar fram underlag 
för att kunna ta in anbud så att driften på nya Säbot kan skötas i privat regi”  
Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterar motionen till socialnämnden för yttrande. 
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Sn § 127   Diarienummer: SN2019/0160 
 
 
Namnförslag på nytt särskilt boende på Prästgärdet 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden lägger följande namnförslag på det nya särskilda boendet, utan inbördes 

rangordning: 
• Sätergården 
• Prästgärdet 
• Åsengården 
• Gärdesgården 

2. Förslagen översänds till Kulturnämnden i Säters kommun. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Diskussion om namnförslag på det nya särskilda boendet.  
Socialnämndens stödjer Kulturnämndens förslag ”Prästkällan” men lägger även förslaget Åsen-
gården. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har på sitt sammanträde 2019-11-13 lagt förslaget 
”Prästgärdet” med motiveringen att namnet redan är känt och använt. 
 
Ärendets handläggning 
Ärendet lyftes för diskussion på Socialnämndens sammanträde 2019-10-10. Socialnämnden be-
slutade att återuppta frågan 2019-11-14. 
 
Bakgrund 
Kulturnämnden har den 18 april 2018 föreslagit namnet Prästkällan som namn på det nya sär-
skilda boendet. Kulturnämnden önskar socialnämndens förslag inför det slutliga fastställandet av 
namn. 
 
 
Delges 
Kulturnämnden 
Kommunens chefskommunikatör 
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Sn § 128   Diarienummer: SN2019/0149 
 
 
Socialnämndens beredskapsplan utifrån kommunens övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beredskapsplan, daterad 2019-11-14, fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, presenterar reviderad beredskapsplan för Social-
nämndens verksamhet. Stig informerar vidare om arbetet med kommunens övergripande risk- 
och sårbarhetsanalys. 
 
I Säter är kommundirektören ytterst ansvarig för kommunens beredskap. Sedan finns en ansva-
rig per förvaltning som samarbetar med säkerhetsfrågor och risk- och sårbarhetsanalyser. En 
kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska antas av kommunstyrelsen och skickas in 
till Länsstyrelsen. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beredskapsplan 

Socialförvaltningens Ledningsgrupp och Stab 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Sn § 129   Diarienummer: SN2019/0159 
 
 
Ansökan om föreningsbidrag från föreningen Maskrosbarnen 

Socialnämndens beslut 
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Föreningen Maskrosbarnen avslås. 
 
Motivering till avslag 
Föreningen inte har sitt säte eller verksamhet i Säters kommun vilket är ett krav enligt ” Riktlin-
jer för Föreningsbidrag” fastställd av Kommunfullmäktige i Säters kommun 2018-11-15, § 21. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Alla föreningar och ideella organisationer som har sitt säte eller verksamhet i Säters kommun 
kan söka bidrag och andra insatser för sin verksamhet. Föreningen Maskrosbarnen har ingen lo-
kal förankring. Ansökan om ekonomiskt bidrag bör därför ej tillstyrkas. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Maskrosbarnen ansöker om ekonomiskt bidrag till humanitär verksamhet – för 
sjuka, utsatta och behövande. Ingen summa är angiven i ansökan.  
 
Bakgrund 
Föreningen har tidigare kommit in med en ansökan som behandlades på Socialnämndens sam-
manträde 2019-09-12. Socialnämnden avslog då ansökan med motiveringen: 

”Föreningen inte har sitt säte eller verksamhet i Säters kommun vilket är ett krav enligt 
” Rikt-linjer för Föreningsbidrag” fastställd av Kommunfullmäktige i Säters kommun 
2018-11-15, § 21.” 

 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänstemannayttrande 
Ansökan från föreningen Maskrosbarnen 

Föreningen Maskrosbarnen 
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Sn § 130   Diarienummer: SN2019/0182 
 
 
Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service i kv. 
Tuskaftet 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannautlåtandet antas som socialnämndens eget och översänds till Samhällsbyggnads-
nämnden i Säters kommun. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Detaljplanen möjliggör god tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre och funktionshindrade, 
som använder kollektiva färdmedel och även i samband med förflyttning från centrum till järn-
vägsstationen och busshållplatser. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in till samråd över detaljplan för mötesspår i Säters tätort 
samt parkering och service i kv. Tuskaftet. 
 
Detaljplanen 
Kommunen har arbetat fram ett samrådsförslag till detaljplan utifrån Trafikverkets planer på ka-
pacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum. Planerna innebär bland 
annat nya dubbelspår, ny perrong, nya gång- och cykeltunnlar och ett ombyggt stationsområde. 
Därtill möjliggörs för parkering, restaurang- eller servicebyggnad i kv. Tuskaftet; även kallad 
gamla OK-tomten.  
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sn § 131   Diarienummer: SN2019/0039 
 
 
Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2019 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2019-10-31.  
Socialnämndens prognos för helåret 2019 visar ett överskott på 100 000 kr. 
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Sn § 132   Diarienummer: SN2019/0177 
 
Socialnämndens sammanträdesplan 2020 

Socialnämndens beslut 
Datum för socialnämndens sammanträden 2020 fastställs enligt förslag. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har för 2020 tagit fram förslag till datum och tider för socialnämndens samman-
trädesdagar, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, enligt föl-
jande: 

Månad för Sn 
och SnAu 

Sista inlämnings-
dag av underlag 
till kallelse Sn 
Senast kl. 14.00 

Presidie- 
beredning 
Kl. 10.00-12.00 

Sista inläm-
ningsdag av 
underlag till 
kallelse SnAu 
Senast kl. 14.00 

Socialnämnd 
(Sn) 
Torsdagar 
Se tider nedan 

Social-nämn-
dens arbetsut-
skott (SnAu) 
Torsdagar 
Kl. 08.15-10.00 Anteckning 

Januari Tisdag den 
14 januari 

Torsdag den  
16 januari 

Torsdag den 
23 januari 23 januari 

Kl. 08.15-16.00 30 januari 
Verksamhetsbesök 
Hemtjänsten, ansvarig 
Anki Källström 

Februari Tisdag den  
28 januari 

Torsdag den 
30 januari 

Torsdag den 
20 februari 13 februari 

Kl. 08.15-16.00 27 februari 

Verksamhetsbesök Indi-
vid och Familjeomsor-
gen, ansvarig Ann Marie 
Molin  

Mars Tisdag den  
25 februari 

Torsdag den 
27 februari 

Torsdag den 
19 mars 12 mars 

Kl. 08.15-16.00 26 mars 

Verksamhetsbesök 
Hälso- och sjukvårdstea-
met/ Hemsjukvård, an-
svarig Lena Forsberg 

April Tisdag den 
24 mars 

Torsdag den 
26 mars 

Torsdag den 
16 april 

9 april 
Kl. 08.15-12.15 23 april Budget + 

Nämndsplan 
Maj Tisdag den  

21 april 
Torsdag den 
23 april 

Torsdag den 
19 maj 

14maj 
Kl. 08.15-12.15 28 maj  

Juni Tisdag den 
26 maj 

Torsdag den 
28 maj 

Torsdag den 
17 juni 

11 juni 
Kl. 08.15-12.15 25 juni  

Juli       

Augusti   Torsdag den 
20 augusti - 27 augusti  

September Tisdag den 
25 augusti 

Torsdag den 
27 augusti 

Torsdag den 
17 september 

10 septem-
ber 
Kl. 08.15-12.15 

24 september 
Delårsbokslut 

Oktober Tisdag den 
22 september 

Torsdag den 
24 september 

Torsdag den 
22 oktober 

15 oktober 
Kl. 08.15-12.15 29 oktober  

November Tisdag den  
27 oktober 

Torsdag den 
29 oktober 

Torsdag den 
19 november 

12 novem-
ber 
Kl. 08.15-12.15 

26 november 
 

December Tisdag den  
24 november 

Torsdag den 
26 november 

Torsdag den 
10 december 

10 december 
Kl. 08.15-12.15 17 december  

 
Delges 
Socialförvaltningens Ledningsgrupp och Stab 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-14 
Blad 

13 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 133 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2019-10-01 – 2019-10-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-10-01 – 2019-10-31. 
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 
• §§ 76–82 
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Sn § 134 
 
 
Delgivningar  

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

• Förvaltningsrättens beslut i mål nr 4593-19 avseende personlig assistans – Förvaltnings-
rätten avskriver målet från vidare handläggning då klagande har återtagit överklagandet 

• Förvaltningsrättens beslut i mål nr 5078-19 avseende omedelbart omhändertagande av 
barn – Förvaltningsrätten fastställer besluten. 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 2251-19 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltnings-
rätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 300-19 avseende ekonomiskt bistånd till telefonfaktura, 
kläder, skor och besök på hälsocentral – Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om bistånd 
för besök på hälsocentralen och avslår överklagandet i övrigt 

• Kammarrättens dom i mål nr 1920-19 avseende upphörande av vård av unga – Kammar-
rätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom i mål nr 3350-19 avseende försörjningsstöd – Kammarrätten av-
slår överklagandet 

• Kammarrättens dom i mål nr 2956-19 avseende omedelbart omhändertagande – Kam-
marrätten avslår överklagandet 
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Sn § 135 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om  
• Försening av införande av nytt planeringssystem till följd av att leverantören inte kunnat 

följa leveransplanen 
• Biträdande förvaltningschef går i pension under våren 2020 
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Sn § 136    Diarienummer: SN2019/0164 
      SN2019/0021 
 
Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen informerar vid varje nämndssammanträde om verksamheternas utveckling i 
form av verksamhetsrapporter. Rapporterna innehåller information om ekonomi, viktiga händel-
ser, uppföljning av sjukfrånvaro, verksamhetens arbetsmiljö samt utvalda nyckeltal presenterade 
i diagramform.  
Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och för-
valtningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför bokslutskom-
mentarer. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har under en längre tid presenterats en mängd statistik med utvalda nyckeltal för 
varje verksamhet. Som en kvalitetsutveckling har förvaltningen arbetat fram verksamhetsrappor-
ter som redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde. 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-14 
Blad 

17 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 137   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, september-oktober 
• Förhandsbedömningar, september-oktober 

 
 
Underlag till beslut  
Rapport om interkontroller  
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Sn § 138   Diarienummer: SN2019/0196 
 
 
Verksamhetsbesök – Särskilt boende 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden besöker Skedvigården, särskilt boende för äldre i Stora Skedvi. 
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