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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Folkets Hus Säter, kl. 08.15-12.15  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Marie Åkesson (M)  
Jan-Erik Steen (S) 
Per-Inge Nyberg (S) 
Louise Winberg (C)  
Anette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen (IFO), §§ 111-112 
Elin Proos, 1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen, §§ 111-112 
Linnea Bjurell, socialsekreterare, §§ 111-112 
Sofie Arvidsson, socialsekreterare, § 111 
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare vuxengruppen, § 112 
Anna Gran, praktikant, individ- och familjeomsorgen, § 112 
 

Ersättare Tobias Annelund (C), ej tjänstgörande ersättare 
Gustaf Brännhammar (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Britt Grünewald (S), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Annette Berg (C) 
Justeringens  
plats och tid Säter, 2020-11-16 

Underskrifter  Paragrafer §§ 111-126 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Annette Berg  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2020-11-12 Datum för  
anslag 2020-11-16 Datum för när 

 anslag tas bort 2020-12-04 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 111   Diarienummer: SN2020/0207 
 
 
Information om ”Sätermodellen” – modell för att arbeta med placeringar av 
barn- och unga  

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarn.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Linnea Bjurell och Sofie Arvidsson, socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), 
informerar om ”Sätermodellen”, en modell som arbetats fram av individ- och familjeomsorgen i 
Säter, i arbetet med insatsen placering av barn- och unga.  
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Sn § 112   Diarienummer: SN2020/0186 
 
 
Information om arbete med våld i nära relationer  

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Elin Proos, 1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen IFO och Emma Sandgren, 1:e so-
cialsekreterare vuxengruppen IFO, informerar om sektorns arbete med våld i nära relationer. 
 
1:e socialsekreterare vuxengruppen redogör för hur vuxengruppen arbetar med vuxna individer 
(18 år och äldre) som varit eller är utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående.  

1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen redogör för hur de arbetar med barn som är 
eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående och barn som har bevittnat 
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. 

 
Styrande lag och riktlinje 
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL)(2001:453) det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver vilket inkluderar området 
våld i nära relationer. Socialnämndens arbete med våld i nära relationer utgår från gällande lagar 
och förordningar samt Socialstyrelsens författningar och allmänna råd.  
 
Verksamhetens rutiner för handläggning av våldsärenden och genomförandet av insatser utgår 
från Socialstyrelsens handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
arbete med våld i nära relationer (2016). 
 
Socialnämndens styrdokument Våld i nära relationer - socialtjänstens handlingsplan (2019) an-
togs 2019-06-13 och anger riktningen för sociala sektorns arbete med våld i nära relationer. Av 
handlingsplanen framgår att: 

”Socialtjänsten ska arbeta för att alla som utsätts för våld i nära relationer, heders-
relaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
får såväl akut som långsiktigt stöd och skydd utifrån individuella behov.” 
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Sn § 113   Diarienummer: SN2020/0063 
 
 
Internkontroll avseende förhandsbedömningar  
– individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2020 anges att genomförd kontroll ska rapporte-
ras till socialnämnden vid avvikelse enligt fastställd frekvens.  
Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd avvikelse vid internkontroll avseende: 

• Förhandsbedömningar gällande barn och unga, augusti-september 
• Utredningstider gällande barn och unga, augusti-september 

 
 
Underlag till beslut  
Rapporter om internkontroller augusti-september  
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Sn § 114   Diarienummer: SN2020/0194 
 
 
Revidering av riktlinjer för föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av 
barn och unga under 18 år 

Socialnämndens beslut 
Riktlinjer gällande föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga under 18 år, da-
terade 2020-11-12, fastställs. 
______  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Med riktlinjer som utgångspunkt ökar rättssäkerheten vid utredning och bedömning av föräld-
rars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga under 18 år.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård utanför det egna hemmet. Kommunen ska regel-
mässigt genomföra en utredning om respektive förälders försörjningsförmåga och fatta beslut 
om ett ersättningsbelopp för varje förälder. Var och en av föräldrarna ska bidra, men beloppet 
får inte överskrida vad som gäller aktuellt belopp för underhållsstöd.  
 
Revideringen gäller punkt 6.8 Befrielse om återbetalning, avskrivning av fordran och återkrav 
där socialnämndens arbetsutskott är delegat. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinjer för föräldrars ekonomiska ansvar 
vid placering av barn och unga under 18 år 

Familjehemssekreterare 
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Sn § 115   Diarienummer: SN2020/0175 
 
 
Socialnämndens kompetensförsörjningsplan 2021–2023 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens kompetensförsörjningsplan för 2021–2023, daterad 2020-11-12, fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag till reviderad kompetensförsörjningsplan för Socialnämndens 
verksamheter 2021–2023. 
 
Kompetensförsörjningsplanen för socialnämnden har som mål att tillförsäkra verksamheternas 
behov av kompetent personal samt att arbeta för att behålla och utveckla personalen. 
 
Bakgrund 
Utifrån den kompetensförsörjningsplan som antagits av Säters kommunfullmäktige 2019-02-14, 
har nämnderna fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan för 
konkreta åtgärder/aktiviteter för perioden fram till 2023. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens Kompetensförsörjningsplan  

Kommunstyrelsen 
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Sn § 116   Diarienummer: SN2020/0045 
 
 
Budgetuppföljning till och med oktober 2020 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2020-10-31.  
Socialnämndens ekonomiska resurser kommer att vara förbrukade den 12 december 2020. Där-
efter lever nämnden och dess verksamheter över sina tillgångar. 
 
Kommentarer till resultat 
Socialnämndens budget för 2020 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 13,1 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 förra månadens budgetuppföljning. 
Från ett underskott på 11,9 milj. kr till 13,1 milj. kr. Detta beror på kostnader som följd av ök-
ning av beslut om placeringar inom individ- och familjeomsorgen, kostnader till följd av utbrott 
av covid-19 på ett särskilt boende samt inköp av skyddsutrustning. 

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. En ny återsökning av merkostnader kommer att 
göras i november för perioden september-november. 
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Sn § 117    Diarienummer: SN2020/0044 
 
 
Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn 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 sektorn arbetat fram verksamhetsrapporter 
som redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde. 
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Sn § 118   Diarienummer: SN2020/0078 
 
 
Socialnämndens redovisning av behov inför budget 2021-2023 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson (C), ordförande och Ingalill Frank, sektorchef, informerar om de behov för 
den Sociala sektorn som redovisats på Kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning den 
26-27 oktober 2020. 
 
Utökning av Socialnämndens budget 2021 

• Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att utöka Socialnämndens 
budget för 2021 med ca 6,5 milj. kr, vilket är 500 000 kr mer än vad Socialnämnden be-
gärt i utökad budgetram och ger en total budget på 265 197 milj. kr för 2021. 
5,5 milj. kr av summan består av Regeringens riktade medel mot äldreomsorgen. 

• Oppositionen kommer att lägga förslag till Kommunfullmäktige om att omfördela 2,5 
milj. kr från Kommunstyrelsens budget att fördelas lika till Socialnämnden och Barn- 
och utbildningsnämnden. 
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Sn § 119   Diarienummer: SN2020/0198 
 
 
Riktlinje för användande av gemensamma lokaler på de särskilda boendena i 
Säters kommun 

Socialnämndens beslut 
1. Sektorchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur de gemensamma lokalerna på de 

tre särskilda boendena kan användas av interna/externa aktörer. 
2. Sektorchefen får i uppdrag att i samråd med Samhällsbyggnads sektorn får redovisa/ge 

förslag på hur lokalerna på Särskilt boende i Gustafs och Stora Skedvi som har använts 
som kök ska disponeras/användas. 

3. Återrapport till Socialnämnden ska ske under våren 2021. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande i Socialnämnden föreslår att sektorchef Ingalill Frank får föl-
jande uppdrag: 

• Sektorchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur de gemensamma lokalerna på de 
tre särskilda boendena kan användas av interna/externa aktörer. 

• Sektorchefen får i uppdrag att i samråd med Samhällsbyggnads sektorn får redovisa/ge 
förslag på hur lokalerna på Särskilt boende i Gustafs och Stora Skedvi som har använts 
som kök ska disponeras/användas. 
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Sn § 120   Diarienummer: SN2020/0185 
 
 
Remis avseende instruktion för Välfärdsrådet 

Socialnämndens beslut 
1. Tjänstemanayttrandet avseende remissförslaget Instruktion till Välfärdsrådet antas som 

Socialnämndens eget och översänds till Region Dalarna. 
2. Hans-Göran Steneryd (S) väljs som ersättare till Välfärdsrådet. Ordinarie är Sune Hem-

mingsson (C). 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, har tagit fram ett förslag till yttrande över remissförslaget avseende 
instruktion Välfärdsrådet. I yttrandet anges sektorns ståndpunkt: 

”Sektorn är positiv till de instruktioner som finns som förslag att gälla för Välfärdsrå-
det. Att ha en tydlighet i roller, uppdrag, former med mera, borde förtydligas även i 
andra sammanhang och framför allt i de områden där samverkan sker mellan olika 
myndigheter och verksamheter. Ytterligare tydlighet önskas också när det gäller kopp-
lingen mellan Välfärdsrådet och Länschefsnätverket då det ibland upplevs att en viss 
otydlighet kan råda.” 

 
Remissförslag 
Ett förslag på Instruktion för Välfärdsrådet har tagits fram. Handlingen är ny såtillvida att Väl-
färdsrådets arbete inte tidigare har beskrivits i liknande styrdokument. Syftet med Instruktionen 
är dels att tydliggöra Välfärdsrådets roll och uppdrag m.m., dels beskriva Välfärdsrådets arbets-
former. 
Välfärdsrådet beslutade på sammanträde 201007 att framtaget förslag på Instruktion skulle ut-
sändas på remiss till kommunerna och regionen. I vilken ordning remissen behandlas är upp till 
varje huvudman att bestämma. 
 
Välfärdsrådet 
Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan på övergripande och strategisk nivå för länets so-
cialtjänst och hälso- och sjukvård. En politisk samverkan mellan länets kommuner och Region 
Dalarna är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete som syftar till att ge medborgarna i Da-
larna en god och jämlik vård och socialtjänst av god kvalitet.  
Källa: Instruktion Välfärdsrådet Dalarna, Dnr: RD20/04751 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss Instruktioner Välfärdsrådet 

Avdelningen för hälsa och välfärd, Region 
Dalarna 
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Sn § 121   Diarienummer: SN2020/0193 
 
 
Information om personuppgiftsincident 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden överlämnar till Kommunstyrelsen i Säters kommun att ge huvudansva-

rig för hemsidan i uppdrag att tillse att webbredaktörer får grundlig utbildning i vilka 
delar/moduler i Wordpress som kan komma att hantera personuppgifter samt hur dessa 
delar/moduler ska administreras. 

2. Socialnämnden begär en återkoppling från kommunstyrelsesektorn senast  
den 11 februari 2021. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare/dataskyddshandläggare informerar om en personupp-
giftsincident till följd av bristande utbildning i webbpubliceringsverktyg vilket har lett till att per-
sonuppgiftsansvariga har förlorat kontrollen över de personuppgifter som den är ytterst ansvarig 
för. 
 
Dataskyddsombudet har informerats om incidenten. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Rapport om personuppgiftsincident Kommunstyrelsen 

Sektorchef kommunstyrelsesektorn 
Dataskyddsombud 
Kommunikatörschef/Webbansvarig 
Kommunens revisorer 
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Sn § 122 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-10-01 – 2020-10-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-10-01 – 2020-10-31. 
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 
• §§ 64-68 
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Sn § 123 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Följande har delgivits socialnämnden för kännedom 
• Kommunstyrelsens beslut avseende motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt 

våra äldre 
• Kommunstyrelsens beslut avseende motion om underhållning till våra äldre i kommunen 
• Avsägelse och val till Socialnämnden i Säter  
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Sn § 124 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef Sociala sektorn informerar: 
• Influensavaccination kommer att erbjudas till all hälso- och sjukvårdspersonal inom Sociala 

sektorn 
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Sn § 125 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott och beredningar 2021 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdestidpunkten för Socialnämndens Arbetsutskott kommer att förläggas till eftermid-
dagen, kl. 13.15, istället för på morgonen. Samma datum ska kvarstå. 
Även beredningen inför Socialnämndens sammanträde kommer att flyttas till eftermiddagen, kl. 
15.00. Samma datum kvarstår: 

• 28 januari 
• 25 februari 
• 25 mars 
• 29 april 
• 27 maj 
• 23 juni 
• 26 augusti 
• 30 september 
• 28 oktober 
• 25 november 
• 16 december 

 
 
Delges 
Sektorchef Sociala sektorn 
Ekonom Sociala sektorn 
Verksamhetschef och 1:e socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 126 
 
 
Repetition av information om arbete med Barnkonventionen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens sammanträde den 10 december förlängs till heldag med repetition kl. 13.00 av 
information om arbete med Barnkonventionen.  
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Socialnämnden 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 
1:e socialsekreterare individ- och familjeomsorgen 
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