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Sn § 98   Diarienummer: SN2020/0161 
 
 
Uttag av avgift enligt §§ 18-20 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrad (LSS) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. fastställa avgifter enligt 18 § LSS enligt följande: 
 avgift uttages av dem som har beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

assistans enligt LSS för den del behovet täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 
kap. socialförsäkringsbalken. Avgiften är densamma som den ersättningsnivå som 
Försäkringskassan betalat ut. 

2. fastställa avgifter enligt 19 § LSS enligt följande: 
 resor i kommunens fordon vid gemensamma aktiviteter för boende i bostad enligt 

9.9 § LSS ska baseras på skatteverkets regler för milersättning och fordon och delas 
på de brukare som rest i fordonet. 

 avgift för kost, resor och externa aktiviteter i samband med lägervistelse enligt 9.6 § 
LSS beräknas efter kostnadsuppgifter från arrangören. 

 avgift för kost i samband med korttidsvistelse (utöver läger) enligt 9.6§ LSS ska be-
räknas utifrån Konsumentverkets uträkning för livsmedel utifrån ålder per dygn. 

3. fastställa avgifter enligt 20 § LSS enligt följande 
 avgift uttages för barn och ungdomar under 18 år med placering enligt 9.8 § LSS. 

Avgiften beräknas utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap.  
2–4 §§ Socialtjänstförordningen (2001:937). 

4. uppdra till Socialnämnden att uppdatera dokumentet ” Policy Avgifter för avgiftssyste-
met inom äldre- och handikappomsorgen” med beslutade avgifter samt att i titeln byta 
ut ordet ”äldre- och handikappomsorgen” till ”äldre- och funktionshinderomsorgen”. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 18-20 §§ LSS har Sociala sektorn rätt att ta ut avgifter av individer som beviljats personlig 
assistans och där Försäkringskassan beslutat att personer är berättigade att få assistansersättning.  
Sociala sektorn har hittills inte tagit ut avgifter för dessa insatser och sektorn föreslår nu att av-
gifter enligt 18-20 §§ LSS införs. 
 
Bakgrund 
Sociala sektorn har i samband med handläggning av LSS-ärende insett att det enligt den fast-
ställda avgiftspolicyn för äldre- och handikappomsorgen inte finns någon rätt för socialnämnden 
att ta ut en avgift enligt 18 § LSS. Det finns heller inga övriga fastställda avgifter enligt avgiftspa-
ragrafer i LSS. 

                  Forts. 
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Sn § 98 forts. 
 
 
2005-08-24 beslutade Gemensamma nämnden för vård och omsorg att avgiftsnivån för mat-
kostnader korttidsplats och gästhem enligt LSS skulle ändras från 48 kr per dygn till 80 kr per 
dygn. Efter detta har inte avgiften reviderats. 
 
Konsekvensbeskrivning  
En tydlig konsekvens är att skattemedel kan betalas ut dubbelt till ett assistansbolag eller enskild 
kommuninvånare både i form av statliga medel via Försäkringskassan och via kommunala medel 
från Säters kommun. Då ett beslut om assistansersättning kan ta lång tid att avgöra, exempelvis 
om ett eventuellt avslag överklagas och avgörs i rätten, kan summorna som kommunen hinner 
betala ut under tiden bli väldigt stora. 
 
Kommunen har ingen skyldighet att ta ut avgifter vare sig enligt SoL eller LSS. Sett till likställig-
hetsprincipen bör avgift dock tas ut där det är möjligt inom båda lagrummen men med hänsyn 
till den enskildes betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt överklagningsbart avgiftsbe-
slut. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Sektorchef Sociala sektorn 

Enhetschef Biståndsenheten 
Verksamhetschef Funktionsnedsättning 
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Sn § 99 
 
 
Återrapportering delegationsbeslut - hemtjänsttimmar mer än 120 per månad 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Ånnemark, chef för Biståndsenheten, informerar om ett delegationsbeslut där de bevil-
jade hemtjänsttimmarna överstiger 120 timmar/månad. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden fastställde 2020-06-11 en viljeinriktning att när en utredning visar att beviljade 
hemtjänsttimmar för en individ kommer att överstiga 120 timmar/månad, ska rättspraxis följas 
vilket innebär att lämplighet av insats och kostnad för insats väger tyngst, och att i normalfallet 
ska ett särskilt boende beviljas istället för hemtjänst. 
Om särskilda skäl föreligger kan delegaten bevilja hemtjänsttimmar istället men då ska detta re-
dovisas till Socialnämnden i Säters kommun.  
 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-15 
Blad 

5 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 100   Diarienummer: SN2020/0078 
 
 
Budgetprognos för 2020- 2021 med anledning av kostnader i samband med 
placering av ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden diskuterar konsekvenser för socialnämndens budget till följd av en ungdomspla-
cering där dygnskostnaden efter rabatterat pris är drygt 16 000 kr/dygn, vilket innebär ca 
500 000 kr/månad. Om rabatten dras tillbaka är kostnaden ca 27 000 kr/dygn, dvs drygt 
800 000 kr/månad.  

Placeringen kan fortsätta de kommande 5 åren men säkert är att kostnaden kommer att få kon-
sekvenser för socialnämndens budget för 2020 och 2021.  
Kommunstyrelsen är informerad om situationen via budgetuppföljning och budgetberedning. 
 
 
Delges 
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 101   Diarienummer: SN2020/0045 
 
 
Budgetuppföljning t.o.m. september 2020 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2020-09-30. 
 
Socialnämndens budget för 2020 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 11,9 milj. kr.  

Bidragande orsaker är ökade kostnader till följd av stigande antal hushåll med försörjningsstöd, 
ökade kostnader för externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik, ökade kostnader 
för placeringar av barn och unga samt ökade kostnader för förstärkning av bemanningen inom 
hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. 

Socialnämndens prognos visar ett ökat underskott sedan delårsbokslutet i augusti. Från ett un-
derskott på 9,4 milj. kr till 11,9 milj. kr. Detta beror på en förändrad prisbild av en pågående pla-
cering inom individ- och familjeomsorg samt tillkommande placeringar av personer med miss-
bruksproblem.  

Sociala sektorn har, med anledning av covid-19, återsökt 1,1 milj. kr hos Socialstyrelsen för mer-
kostnader under perioden februari-augusti 2020. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad 
och därför inte med i Socialnämndens prognos. 
 
 
Underlag till beslut 
Redovisning av Socialnämndens budget t.o.m. september 2020 
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Sn § 102   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 § 103   Diarienummer: SN2020/0115 
 
 
Uppföljning av organisation med nattvandring i syfte att motverka orolig-
heter i och från ungdomsgrupper 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sara Sissala, fritidssamordnare Kommunstyrelsesektorn, redovisar sammanställning av rapporter 
från nattvandrande föreningar under sommaren. 
 
Ett flertal föreningar har anmält sig för uppgiften och 10 helger med nattvandring har fördelats 
mellan dessa. Alla föreningar har upplevt uppdraget som positivt och ser gärna att arrange-
manget fortsätter nästa år. En rapport incident har skett där polisen blev tillkallad.  
 
Bakgrund 
Säters kommun har avsatt totalt 105 000 kr för att stödja föreningar som vill vara vuxna på stan 
under sommaren och därmed motverka oroligheter i och från ungdomsgrupper. Finansieringen 
har bestått i att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden vardera har avsatt 50 000 kr 
från respektive budget. Ansvaret för att samordna nattvandringen har lagts på Fritidsenheten 
som ligger under Kommunstyrelsen i Säters kommun. 
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Sn § 104   Diarienummer: SN2020/0167 
 
 
Socialnämndens informationshanteringsplan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens informationshanteringsplan, daterad 2020-10-15 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens informationshanteringsplan (tidigare benämnd dokumenthanteringsplan) har 
reviderats med uppdateringar av information som hanteras inom socialnämndens verksamheter. 
 
Bakgrund 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en Informat-
ionshanteringsplan. 
Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av nämnden och ska till-
sammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken dokumentation som 
finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Uppdaterad dokumenthanteringsplan Ledningsgrupp 

Stab 
Kommunens arkivarie 
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Sn § 105   Diarienummer: SN2020/0169 
 
 
Information om personuppgiftsincident 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har skett inom socialnämndens verksamheter i form av utskrift inne-
hållande personuppgifter som hämtades upp av obehörig. 
Incidenten har bedömts som icke allvarlig eftersom spridningen av uppgiften var begränsad till 
en utomstående person som genast rapporterade incidenten. 
Dataskyddsombudet har informerats om incidenten. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Rapport om personuppgiftsincident Personuppgiftsombudet 

Socialförvaltningens Ledningsgrupp, Stab, En-
hetschefer 
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Sn § 106   Diarienummer: SN2020/0099 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del rapporten över ej verkställda beslut och översänder den till kom-
munfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 2 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 2 2020 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 
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Sn § 107 
 
 
Överklagan Prästgärdet – bygget av nytt särskilt boende 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden diskuterar konsekvenserna av Länsstyrelsens beslut att stoppa bygget av Präst-
gärdet, det nya särskilda boendet, till följd av inkommen överklagan.  
 
Klagande menar att bygglovet inte överensstämmer med vad som fastställts i detaljplanen, 
exempelvis vad gäller fasadfärg och solcellsmontering och Länsstyrelsen har återlämnat ärendet 
till Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun för åtgärder och nytt beslut om bygglov.  
Konsekvenser av detta är fördröjd byggprocess och fördyrade kostnader.  
 
Vad gäller det pågående arbetet på Prästgärdet med pålning så finns ett giltigt beslut om att på-
börja markberedande arbete och etablering oavsett vad som kommer att byggas på platsen. 
Med etablering menas uppställning av bodar, material, maskiner och liknande. 
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Sn § 108 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-06-01 – 2020-09-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-06-01 – 2020-09-30. 
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 
• §§ 33 - 63 
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Sn § 109 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om: 
• Covid-19 smitta på ett av kommunens särskilda boenden 
• icke fungerande trygghetslarm i hela landet till följd av leverantörens byte av plattform 
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Sn § 110   Diarienummer: SN2020/0174 
 
 
Information om anmälan av vårdskada – Lex Maria 

Förslag till Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar att en anmälan om vårdskada, en så kallad Lex Maria, har 
gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
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