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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-23 
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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) 
Jan-Erik Steen (S) 
Per-Inge Nyberg (S) 
Louise Winberg (C) 
Annette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, förvaltningschef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Brittmari Niglis, IT-chef, § 4 
Petter Isacson, Kostchef, § 4 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende (Hemtjänst), § 13 
Ludmila Teplyh, enhetschef Ordinärt boende (Hemtjänst), § 13 
Kristin Lindgren, planerare/administratör Ordinärt boende (Hemtjänst), § 13 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Annette Berg (C) 
Justeringens  
plats och tid Rådhuset Säter, 2020-01-28 

Underskrifter  Paragrafer §§ 4-13 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Annette Berg  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2020-01-23 
Datum för  
anslag 2020-01-28 

Datum för när 
 anslag tas bort 2020-02-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 4   Diarienummer: SN2019/0219 
 
 
Beredningsärende - information om rapport/genomlysning av kostverksam-
heten (kostutredningen) 

Ärendebeskrivning 
Brittmari Niglis, IT-chef och Petter Isacson, kostchef, informerar om kommunens pågående 
kostutredning som kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat till nämnderna för yttrande. Ut-
redningen presenterar olika alternativ till åtgärder som nämnden har att yttra sig om. 
 
Utredningens syfte och mål 

• Syfte med projektet är göra en analys av nuläget för kommunens kostorganisation och 
ta fram olika förslag på ny organisation och arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader. 

• Målet är att hitta rätt effektivitet, kvalité, dialog och ekonomi för kommunens kostorga-
nisation gemensamt med övriga verksamheter som utnyttjar Kostens tjänster. 

 
Bakgrund till kostutredningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i uppdrag att 
genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation. 
Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens förvaltnings-
chef delegation att utse projektledare och projektgrupp. 
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Sn § 5   Diarienummer: SN2020/0002 
 
 
Kostnad för deltagande i ”Huskurage” 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden lämnar ett bidrag till Säterbostäder på 10 000 kr för att genomföra en 

föreläsning av föreningen Huskurage.  
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utbetala bidraget. 

______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen är positiv till att Socialnämnden lämnar ett bidrag om 10 000 kr för att ge-
nomföra en föreläsning. 
 
Ärendebeskrivning 
Säterbostäder AB har ställt frågan om Socialnämnden i Säters kommun vill vara med att dela 
kostnaden för föreläsning om ”Huskurage”. Kostnaden är ca 50 000 kr. 
 
Huskurage 
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom 
att ge grannar verktyg att agera. Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke 
och omsorg vid oro för att någon far illa. 
 
 
Underlag för beslut Delges 
Tjänsteskrivelse Säterbostäder 
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Sn § 6   Diarienummer: SN2019/0191  
 
 
Remiss om strategi för hållbart byggande 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen arbets-
utskott. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att ” Strategin för hållbart byggande” är ett policydokument som 
mycket väl överensstämmer med socialnämndens egna mål för ” ett miljöarbete på väg mot en 
hållbar kommun” och att nämnden bör godkänna förslaget i sin helhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ”Strategin för hållbart byggande” till kommu-
nens nämnder och till Säterbostäder AB. 
 
Bakgrund 
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument för kom-
munens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla ställningstaganden gäl-
lande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda och möjlighet till egen energi-
produktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från byggnadsmaterial, respekt för kulturella 
värden samt miljömässiga och ekonomiska aspekter i stort. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 7 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2019-12-01 – 2019-12-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-12-01 – 2019-12-31. 
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 

 
Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet 
• §§ 90-94 – 2019 
• §§ 1-2 - 2020 

 
 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-23 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 8 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Delgivningar 
• RSMH Hoppet - Redovisning användning av medel från sociala stiftelsen  
• Personliga Ombud – Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-23 
Blad 

7 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 9 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef informerar om: 
• Köp av Smedjebackens kommun avseende handläggning av bostadsanpassningsäreden.  
• Konferens ”Styra och leda framtidens välfärd” den 7–10 januari 
• Samverkan med vårdcentralen i frågorna läkarmedverkan och patientråd 
• Region Dalarnas projekt ”Nära vård” 
• Annonsering efter Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 
Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden, informerar om informationsmöte med PRO 
Säter den 23/1 2020. Initiativ till mötet har tagits av PRO Säter med syfte att diskutera aktuella 
frågor. 
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Sn § 10    Diarienummer: SN2019/0021 
 
Uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Presentation av statistik med utvalda nyckeltal för varje verksamhet. 
Verksamhetsrapporterna utgår denna gång på grund av arbete med bokslutskommentarer som 
presenteras på socialnämndens sammanträde i februari. 
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Sn § 11   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 av avvikelser i utredningstider 
under november-december 2019. 

 
 
 
Underlag till beslut  
Internkontroll utredningstider  
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Sn § 12 
 
 
Uppvaktning av ledamot i Socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Nyberg (S) uppvaktas av socialnämnden med anledning av att han fyllt 60 år. 
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Sn § 13   Diarienummer: SN2020/0014 
 
 
Verksamhetsbesök – Hemtjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden besöker hemtjänstens lokaler på Fågelsången. 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende, Ludmila Teplyh, enhetschef och 
Kristin Lindgren, planerare/administratör ger information om verksamheten. Även personal 
och omsorgstagare deltar i dialog med socialnämnden. 
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