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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-14 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Folkets Hus, kl. 09.00-12.20  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Håkan Gustâv (L)  
Roger Carlsson (SD)  
Per-Inge Nyberg (S) 
Louise Winberg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, § 53 
Gudrun Sjöberg verksamhetsledare Samverkansteamet, § 53 
Tom Björk, coach Samverkansteamet, § 53 
Camilla Ånnemark, enhetschef Biståndsenheten, § 67 

Ersättare  

Utses att justera Hans-Göran Steneryd (S) 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 53–67 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Hans-Göran Steneryd  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes-da-
tum 
 

2020-05-14 
Datum för  
anslag 2020-05-15 

Datum för när 
 anslag tas bort 2020-06-05 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 53    Diarienummer: SN2020/0102 
 
 
Redovisning uppföljning av arbete i Samverkansteamet 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Gudrun Sjöberg, verksamhetsledare och Tom Björk, coach redovisar Samverkansteamets arbete, 
resultat och frågeställningar inför framtiden. 
 
Samverkansteamet 
Samverkansteamet, SVT, är en verksamhet finansierade via finansiell samordning, Södra Dalar-
nas Samordningsförbund. Säters kommun betalar 436 022 kr (2020) till förbundet vilket motsva-
rar 6% av Södra Dalarnas Samordningsförbunds budget. 
Verksamheten startade juni 2018 och Säters Kommun var tidigare en del i samverkansteamet i 
Hedemora. Parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna och Säters Kom-
mun. 
 
Uppdraget är att erbjuda kvalificerad och professionellt stöd för personer som har behov av 
samordnad rehabilitering för att öka personenens förutsättningar för egen försörjning. 
Målet är att deltagarna ska komma vidare mot arbete eller studier. 
 
Målgruppen arbetslösa personer ålder 16-64 år som har ett behov av en samordnad rehabilite-
ring. Kontakt med flera myndigheter eller har behov av det. 
Deltagare är personer som ofta har olika funktionsnedsättningar som Bipolärsjukdom, ADHD, 
ADD, depression, autismspektrumtillstånd, tidigare missbruk, fysiska funktionsnedsättningar 
som exempelvis långvarig smärtproblematik. 
 
Grundmetoden i arbetet är lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt, tilltro till att varje 
människa har förmåga att äga sin egen lösning. 
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Sn § 54   Diarienummer: SN2020/0086 
 
 
Ansökan om Bidrag från BRIS inför verksamhetsåret 2021 

Socialnämndens beslut 
Bris region Mitt beviljas bidrag med 5 500 kronor för år 2021. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS (Barnens Rätt i Samhället) ansöker om 24 000kr i bidrag för verksamhetsåret 2021.  
2020 beviljades BRIS bidrag med 5 500 kr från Säters kommun vilket motsvarar drygt 2,50 
kr/barn 0–17 år. I kommunen bor drygt 2 200 barn och ungdomar i åldrarna 0–17 år och det är 
handläggarens förslag att bevilja BRIS bidrag med 2,50 kr/barn vilket innebär totalt 5 500 kr för 
2021. 
 
BRIS har ingen lokal anknytning och organisationens verksamhet ska ses som ett komplement 
till kommunens egna stödresurser på hemmaplan.  
 
 
BRIS 
BRIS är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som tar sin utgångspunkt från grund-
principerna i FN:s barnkonvention. BRIS stödjer barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället 
och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där barn känner till sina rättigheter och där barnens 
rättigheter tillgodoses.  
 
Undersökningar visar att ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar har kännedom om 
BRIS och enligt organisationens egna uppgifter ökar ständigt antalet inkommande samtal. Över-
vägande delen av samtalen handlar om barn och ungdomars psykiska ohälsa. 
 
Alla barn och ungdomar kan komma i kontakt med BRIS genom livechat eller telefonsamtal för 
att få kurativt stöd. Barnen och ungdomarna kan själva välja om de vill vara anonyma i kontak-
ten med BRIS eller om de vill uppge sin identitet. Förutom en kurativ verksamhet åtar sig perso-
nalen även uppdrag att företräda barn i kontakter med myndigheter eller genom att upprätta an-
mälan.  
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 

BRIS 
Förvaltningsekonom 
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Sn § 55   Diarienummer: SN2020/0091 
 
 
Förordnande polishandräckning 

Socialnämndens beslut 
1. Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen samt 1:e socialsekre-

terare Katarina Ingers, Emma Sandgren och Elin Proos förordnas att vid behov begära 
biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2p, Lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga 1990:52 (LVU) samt att vid behov återkalla inlämnad begäran. 

2. Tidigare beslut om förordnande upphävs. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har behov av att få förordnat till tjänsteman att begära handräckning av Po-
lismyndighet eller Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande. 
 
Tidigare förordnande enligt Socialnämndens beslut 2018-06-14 avser Eva Jondelius, fd verksam-
hetschef individ- och familjeomsorgen och Eva Lundberg, fd 1:e socialsekreterare. 
 
 
Lagen 
Enligt 43 § 2:a punkten LVU ska polismyndigheten lämna biträde för att på begäran av social-
nämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut 
om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag. 
 
Av 10 kap. 4 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) framgår att en vanlig delegation från nämnden 
till en tjänstemannafunktion inte är möjlig. För att en tjänsteman ska få begära biträde av polis-
myndigheten enligt 43 § 2:a punkten LVU krävs ett personligt förordnande från socialnämnden. 
 
 
Delges 
De förordnade 
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Sn § 56   Diarienummer: SN2020/0045 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2020-04-30. 
 
Kommentarer  
Socialnämndens prognos för helåret 2020 visar ett underskott motsvarande 4,0 milj. kr.  

Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av att antal hushåll som får 
försörjningsstöd ökat, kostnader för externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik 
samt kostnader för förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbets-
belastning. 

Med anledning av rådande situation med Covid-19 pandemin, så är de ekonomiska konsekven-
serna mycket osäkra. Fram till 2020-04-30 syns ökade kostnader för sjuklöner, ökade kostnader 
för vikarier vid frånvaro samt ökade kostnader för skyddsutrustning. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Sn § 57   Diarienummer: SN2020/0043 
 
 
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 90 000 kr att fördela år 2020. Vid årets annonsering har 10 ansökningar kommit 
in.  

Utifrån fastställda kriterier har förvaltningen tagit fram följande förslag till fördelning av avkast-
ning från samlade fondmedel: 

Sökande Ansökt summa Förvaltningens förslag 
1. Kim Almè 10 000 kr 10 000 kr 

2.Lars Ingvarsson 1 500 kr 1 500 kr 

3. Ronny Selander 2 000 kr 2 000 kr 

4. Robert Boman 2 000 kr 2 000 kr 

5. Bengt Neogard 1 500 kr 1 500 kr 

6. Roland Norberg 1 500 kr 1 500 kr 

7. Christer Hedlund 1 500 kr 1 500 kr 

8. Sabine Svahn 6 450 kr 6 000 kr 

9. RSMH 15 000 kr 15 000 kr 

10. Gert Ahlgren 7 000 kr 7 000 kr 

Summa: 48 450 kr 48 000 kr 
 
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 § 58 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-04-01 – 2020-04-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-04-01 – 2020-04-30. 
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 
• §§ 28–32 
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Sn § 59 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delgivningar 
• Kommunstyrelsens beslut i § 57/2020-04-07 avseende remiss om särskild kollektivtrafik 
• Beslut i Kommunfullmäktige 2020-04-23 om fyllnadsval efter Måns Ahlgren (SD) – ny 

ersättare i Socialnämnden är Roger Carlsson (SD) 
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Sn § 60 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information om aktuella händelser inom förvaltningen. 
 
Ny MAS 
Maria König har börjat som ny MAS på socialförvaltningen. Fram till augusti kommer hon att 
arbeta deltid pga. föräldraledighet och sedan gå upp på heltid. Maria kommer att ha sitt kontor 
på Rådhuset. 
 
Planering för frånvaro av chefer eller stabsfunktion 
Ledning och Stab håller på att ta fram instruktioner för roller med specialistfunktion. Instrukt-
ionerna ska kunna användas om en funktion blir frånvarande en längre tid.  
 
Positiv kritik 
Kommunal har informerat att socialförvaltningen har fatt positiv kritik när det gäller samverkan 
med facken och information ut till personalen. 
 
Skyddsutrustning 
Inom socialnämndens verksamheter används godkänd skyddsutrustning. I nuläget är det ingen 
brist på skyddsutrustning. 
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Sn § 61    Diarienummer: SN2020/0083 
 
 
Avslut av heltidsprojekt på Enbackagården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens har tagit del av förvaltningens beslut att avsluta projektet med heltider på En-
backagården. 
______ 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Socialförvaltningen, tillsammans med verksamhetschef för äldreomsorgen, har 
beslutat att avsluta projektet med heltider på Enbackagården till följd av att förväntade resultat 
om minskade vikariekostnader inte har uppfyllts utan kostnaderna för verksamheten har ökat. 

Heltid som norm men möjlighet till deltid under viss tid 
På personalutskottets sammanträde lyftes med anledning av utvärderingen av heltidsprojektet på 
Enbackagården, en politisk skrivelse med viljan att heltider ska vara norm men att en anställd att 
under perioder i livet ska ges möjlighet att arbeta deltid. Detta står redan i kommunens riktlinjer 
och socialförvaltningen kommer fortsättningsvis att titta på möjligheten att låta personal arbeta 
deltid men samtidigt arbeta för heltid som norm. 
 
Bakgrund 
Personalen på Enbackagården har under ca ett år gått på ett schema med 10 årsarbetare utöver 
budget för att testa ett heltidsprojekt. Syftet har varit att arbeta utifrån kommunens policy att alla 
som vill ska få arbeta heltid samt att prova om ett arbetsschema utan delade turer och långa tu-
rer, framför allt på helger, gör att sjukfrånvaron minskar. 
 
Projektet med enbart heltidsanställd personal på Enbackagården är en ren verksamhetsfråga och 
har inte beslutats av Socialnämnden eller på annat sätt beretts politiskt. Projektet initierades för 
ett par år sedan av dåvarande kommundirektör med hypotesen att genom att använda de resurs-
turer som skapades med heltider behövdes inte vikarier tas in vid korttidsfrånvaro.  
 
 
 
Delges 
Personalutskottet 
Ledningsgruppen Socialförvaltningen
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Sn § 62   Diarienummer: SN2020/0044 
 
 
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. 
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Sn § 63 
 
 
Förvaltningsplan för arbete med personuppgiftsbehandlingar 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens förvaltningsgrupp för arbete med personuppgiftsbehandlingar enligt Dataskydds-
förordningen har tagit uppdaterat förvaltningsplanen som redovisar hur arbetet sker under året. 
Planen är förankrad i och fastställd av kommunens chefsledningsgrupp. 
 
Syftet med förvaltningsplanen är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur 
arbetet ska utföras och styras under det kommande året. 
Målgrupperna för dokumentet är de som ansvarar för och de som bedriver förvaltningen av ar-
bete med personuppgifter, ansvariga chefer samt de personuppgiftsansvariga. Planen grundar sig 
i ”Riktlinjer för behandling av personuppgifter”, fastställd av respektive personuppgiftsansvarig 
nämnd/styrelse. 
 
Bakgrund 
Från och med den 25 maj 2018 regleras behandling av personuppgifter av Dataskyddsförord-
ningen (även kallad GDPR) och Sveriges kompletterande bestämmelser till Dataskyddsförord-
ningen, den s.k. svenska dataskyddslagen.  

Med anledning av detta skapades en arbetsgrupp som arbetade med att anpassa de personupp-
gifts-ansvarigas verksamheter till den nya lagstiftningen. Arbetsgruppen övergick sedan till att bli 
en förvaltningsgrupp bestående av utsedda dataskyddshandläggare från respektive förvaltning i 
kommunen. 
 
 
 
Underlag till beslut 
Förvaltningsplan för arbete med personuppgiftsbehandlingar 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-14 
Blad 

13 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 64   Diarienummer: SN2020/0085 
 
 
Information från konferensen ”Socialtjänstens utmaningar 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden, informerar från deltagande i konferensen ”So-
cialtjänstens utmaningar”. 
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Sn § 65   Diarienummer: SN2020/0098 
 
 
Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning, daterad 2020-05-14, fastställs.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delegationsordning har uppdaterats med nedanstående ändringar: 

• Beslut om bistånd i form av ungdoms-vuxenboende enligt 4 kap § 1 SoL med delegat 
1:e socialsekreterare. 

• Beslut om polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning med till-
ägget att återkalla densamma enligt 45 § 1 p LVM. 

• Beslut om att begära polishandräckning för inställelse av missbrukare vid LVM-hem el-
ler sjukhus med tillägget att återkalla densamma enligt 45 § 2 p LVM. 

 
Delegationsordningen 
Delegationsordningen innehåller en förteckning över vem som har fått delegation på att fatta 
beslut i socialnämndens ställe. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Reviderade delar i Delegationsordningen 

Ledningsgrupp 
Stab 
1:e socialsekreterare 
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Sn § 66   Diarienummer: SN2020/0099 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2020 

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 2020. 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 2020 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 
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Sn § 67   Diarienummer: SN2020/0101 
 
 
Beredningsärende - Viljeinriktning för beviljande av mer än 120 hemtjänst-
timmar/månad 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen önskar få Socialnämndens viljeinriktning för beviljande av insatser som samman-
lagt överstiger timmar mer än 120 timmar/månad. Gränsen 120 timmar/månad är angiven med 
hänvisning till att kostnaderna därefter överstiger kostnaderna för en plats på särskilt boende för 
äldre. 
Förvaltningen ser två olika inriktningar: 

1. att nämndens vilja är att rättspraxis ska följas där lämplighet av insatsen och kostnaden 
för insatsen väger tyngst vilket medför att i normalfallet beviljas ett särskilt boende istäl-
let för hemtjänst över 120 timmar. 

2. att nämndens vilja är att kvarboendeprincipen väger tyngre och att den enskilde har rätt 
att välja att bo kvar i sitt hem trots att samma hjälp kan ges på ett särskilt boende till en 
lägre kostnad för kommunen. 

 
Rättspraxis 
Den vägledande dom som finns och som är gällande än idag är RÅ 1986 ref 175. 
För att bedöma rätten till utökade insatser ska en sammanvägning göras av: 

1. Lämplighet i insatsen/insatserna 
2. Vilja hos den enskilde 
3. Kostnaderna för kommunen 

 
Av förarbetena till socialtjänstlagen framgår bl.a. att insatserna för att avhjälpa ett uppkommet 
behov av bistånd skall utformas i samförstånd med den enskilde hjälpbehövande. Den enskilde 
har emellertid inte någon ovillkorlig rätt att erhålla en viss bestämd insats. Vid valet av åtgärd 
måste hänsyn tas till vilka alternativa åtgärder som finns att tillgå inom kommun (prop 
1979/80:1 sid 185, 209, 210 och 528). Det innebär att vid valet av en biståndsåtgärd måste en 
sammanvägning göras av olika omständigheter såsom det önskade biståndets lämplighet och 
kostnaderna för detta i jämförelse med andra alternativ och den enskildes önskemål om bi-
ståndsform. 
Vad man kan utläsa av rättspraxis är att kommunernas kostnad för insatserna väger tyngre än 
den enskildes vilja så länge boende i särskilt boende bedöms som lämpligt. 
 
Delegation 
I gällande delegationsordning har Socialnämnden i Säter fastställt att enhetschefen för Bistånds-
enheten har delegation på att fatta beslut avseende hemtjänst som överstiger 120 timmar per 
månad. 
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