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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sune Hemmingsson, ordförande och Johan Fredriksson, 2:e vice ordförande på plats i Kom-
munstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset Säter 
Övriga ledamöter och ersättare deltar digitalt via Teams  
Kl. 08.15-12.00 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Håkan Gustâv (L)  
Per-Inge Nyberg (S) 
Belinda Mattsson (S) 
Majlis Nyberg (C), § 15 
Anette Berg (C), §§ 16-26 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Maria König, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 24 

Ersättare Marie Åkesson (M), §§ 15-21 
Gustaf Brännhammar (SD), §§ 15-17 
Majlis Nyberg (C), §§ 16-26 

Utses att justera Johan Fredriksson (M) 
Justeringens  
plats och tid Säter, 2021-02-11 

Underskrifter  Paragrafer §§ 15-26 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Johan Fredriksson  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2021-02-11 
Datum för  
anslag 2021-02-12 

Datum för när 
 anslag tas bort 2021-03-08 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Sociala sektorn 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 15   Diarienummer: SN2020/0223 

Ansluta till Yrkesresan 

Socialnämnders beslut 
1. Sektorn får i uppdrag att ansluta till Yrkesresan. 
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

_____ 

Sektorns ståndpunkt 
Det är resurseffektivt att kommuner gemensamt finansierar och utvecklar introduktion och 
kompetensutveckling för medarbetare och chefer. Genom att kommunen ansluter sig till Yrkes-
resan skapas förutsättningar för utveckling av en evidensbaserad socialtjänst inom sociala sek-
torns verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting har skickat ut ett erbjudande att delta i konceptet Yrkesre-
san, ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje 
möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. 

Yrkesresan 
Yrkesresan kan bidra till att utveckla en likvärdig kunskapsbaserad socialtjänst. 

Målet med konceptet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att ut-
veckla socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och kursdagar som anordnas 
regionalt. På läroplattformen Yrkesresan finns bästa tillgängliga kunskap samlad. 

Konceptet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är ett samarbete med 
kommunerna, de regionala samverkans- och stödstrukturerna, SKL Kommentus och Socialsty-
relsen. 

Erbjudandet om Yrkesresan innebär: 
• Koncept för introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i olika områden 

inom socialtjänsten 
• Yrkesresorna innehåller bästa tillgängliga kunskap i form av kvalitetssäkrat och uppdate-

rat innehåll från relevanta aktörer, till exempel Socialstyrelsen 
• Tillgång till läroplattform och kursdagar i regional regi 
• Sjuårigt avtal med maximalt fem yrkesresor 
• Kostnaden baseras på antalet invånare i kommunen och betalas årsvis till Sveriges 

Kommuner och Regioner 
• Kostnader för regional samordning och kursdagar tillkommer 

Tjänsten finansieras av anslutna kommuner och maxpriset blir 2,28 kr per invånare/år. Tjänsten 
kommer erbjudas förutsatt att intresset är stort och många kommuner väljer att ansluta. Priset 
per kommun blir lägre ju fler kommuner som ansluter sig. 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Erbjudande att delta i Yrkesresan 

Avdelningen för vård och omsorg Sveriges 
Kommuner och Regioner 
Verksamhetschefer inom Sociala sektorn 
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Sn § 16   Diarienummer: SN2021/0025 
 
 
Tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS 

Socialnämndens beslut 
Tjänsteutlåtandet och sammanställning av uppgifter om nämndens samtliga gruppbostäder, ser-
vicebostäder och annan särskilt anpassad bostad, antas som nämndens eget och översänds till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som sitt svar. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
IVO har från Socialnämnden i Säter begärt in uppgifter avseende nämndens samtliga gruppbo-
städer, servicebostäder och annan särskilt anpassad bostad. Av uppgifterna ska också framgå vil-
ken av de tre varianterna av boende som verksamheten utgör. 

Lena Lorenz, verksamhetschef Funktionsnedsättning har enligt begäran sammanställt ovanstå-
ende uppgifter. 
 
Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Syftet med tillsynen är att granska förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder. 
 
Som ett led i tillsynen utvecklar IVO en modell för riskbaserad dataanalys som ska göra IVO 
mer träffsäker i urval och bedömning av vilka verksamheter som ska granskas. IVO begär därför 
in uppgifter från landets samtliga nämnder eller motsvarande i kommunerna, som är skyldiga att 
enligt 23 § LSS, anmäla offentligt drivna verksamheter till IVO. De uppgifter som ska rapporte-
ras in med utgångspunkt från denna begäran är uppgifter avseende nämndens samtliga gruppbo-
städer, servicebostäder och annan särskilt anpassad bostad. Av uppgifterna ska också framgå vil-
ken av de tre varianterna av boende som verksamheten utgör. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande inkl. sammanställning av uppgifter 
Begäran från IVO 
 

IVO 
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Sn § 17   Diarienummer: SN2021/0021 
 
 
Familjecentral 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef informerar om konceptet familjecentral och förutsättningarna för att 
starta upp en sådan i Säters kommun.  
 
Familjecentral 
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras 
barn. Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande.  
En familjecentral ska minst innehålla mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjäns-
tens inriktning mot förebyggande arbete. Verksamheten ska bedrivas i gemensamma lokaler. 
 
En av förutsättningarna för att en familjecentral ska kunna startas upp i Säter är att det finns en 
öppen förskola som är religiöst och politiskt obunden. Den öppna förskola som finns i Säters 
kommun drivs av Svenska kyrkan. Detta innebär att förutsättningarna för att starta en familje-
central i Säter saknas i dagsläget. 
 
Politisk vilja 
Det finns en politisk vilja i kommunen att utreda behovet av och förutsättningarna för att öppna 
en familjecentral eller liknande i Säters kommun. Syftet med att starta en sådan verksamhet är att 
skapa möjligheter att stötta föräldrar och om behov finns, i tid kunna ge rätt insatser genom att 
på olika sätt erbjuda ett föräldraskapsstöd till alla familjer. 
 
Frågan kommer att hanteras vidare i Kommunstyrelsen i Säters kommun. 
 
 
Delges 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 18   Diarienummer: SN2020/0045 
 
 
Bokslut med kommentarer avseende 2020 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen av socialnämndens årsbokslut med kommentarer för 2020 fastställs. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar årsbokslut med bokslutskommentarer för år 
2020.  

Årsbokslut 
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2020 motsvarande 11,1 miljoner kronor. 

Nedan visas resultat per verksamhet: 

Verksamhet 
Resultat 2020 
(tkr) 

Socialnämnden (politisk verksamhet) +186 

Stab och gemensamma resurser +3 248 

Individ- och familjeomsorg -7 537 

Biståndsenheten +837 

Särskilt boende -2 128 

Hälso- och sjukvårdsteamet -3 489 

Funktionsnedsättning -1 437 

Hemtjänst -1 915 

Integration (ensamkommande barn) +1 180 

Totalt: -11 054 
  

Förutom det ekonomiska resultatet redovisas bokslutskommentarer med viktiga händelser, per-
sonalsituation, arbetsmiljöarbete, internkontroll, mål samt utmaningar och tankar om framtiden. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Bokslutskommentarer 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Sn § 19   Diarienummer: SN2021/0026 
 
 
Uppföljning av mål i nämndsplan och verksamhetsplan 2020–2023 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen av pågående mål-arbete läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Varje verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvårdsteamet, särskilt bo-
ende, hemtjänst och funktionsnedsättning) inom sociala sektorn har gjort en uppföljning av re-
spektive verksamhets mål.  
En bedömning har gjorts huruvida målet är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Eventuella 
åtgärder och aktiviteter som kommer att vidtas för att uppnå målen beskrivs.  
 
Bakgrund 
I socialnämndens nämndsplan 2020-2023 anges att en rapportering och analys av socialnämn-
dens mål ska delges kommunfullmäktige via kommunstyrelsen i samband med delårs- och års-
bokslut. I sociala sektorns verksamhetsplan beskrivs hur sektorn ska arbeta med socialnämndens 
mål. Varje verksamhetsområde inom sektorn har upprättat mål, delmål och aktiviteter för att nå 
målen. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Redovisning av måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Sn § 20   Diarienummer: SN2021/0030 
 
 
Bemyndigande att teckna avtal  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge fullmakt åt Ingalill Frank, sektorchef Sociala sektorn, att 

teckna avtal avseende köp av tjänster och varor där Socialnämnden i Säter är part. 
2. Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende för äldre, ges fullmakt att teckna 

avtal enligt första punkten vid sektorchefens giltiga frånvaro.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inom socialnämndens verksamheter uppstår behov att teckna avtal med leverantörer av varor 
och tjänster där Socialnämnden i Säter är part. Dessa avtal kräver som regel en underskrift av en 
bemyndigad person. 
 
För avtal där Säters kommun är part har Kommunstyrelsen i Säters kommun beslutat att be-
myndiga sektorcheferna att var för sig teckna avtal avseende köp av vara eller tjänst inom re-
spektive sektor. 
 
 
Delges 
Sociala sektorns ledningsgrupp och stab 
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Sn § 21    Diarienummer: SN2021/0022 
 
 
Uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
Presentation av verksamhetsstatistik i form av utvalda nyckeltal för varje verksamhet. 
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Sn § 22 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-01-01 – 2021-01-31. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-01-01 – 2021-01-31. 
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 
• §§ 1-3 
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Sn § 23   Diarienummer: SN2020/0099 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 4 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 4 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 § 24 
 
 
Information om Covid-19 situationen och pågående vaccinering 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
Maria König, MAS, informerar om aktuellt läge inom Socialnämndens verksamheter med anled-
ning av pågående Covid-19 pandemi och medföljande vaccinationer. 
 
Smitta 
Det är ingen pågående Covid-19 smitta inom socialnämndens verksamheter och det har varit få 
utbrott som snabbt har hanterats för att förhindra smittspridning.  
 
Vaccinationer 
Det är förseningar när det gäller leveranser av vaccinationer. 

Regionens prioriteringslista följs och Säter är inne i fas 1 vilket innebär vaccinationer till de som 
bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som ar-
betar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna risk-
grupp. 
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Sn § 25   Diarienummer: SN2020/0160 
 
 
 
Utbetalning försörjningsstöd till registerledare eller båda parter i hushåll 

Socialnämndens beslut 
Resultat från uppdraget att utreda konsekvenserna för Socialnämnden om det som huvudregel 
införs att utbetalning av försörjningsstöd till ett hushåll fördelas och betalas ut till respektive 
parts konto ska redovisas för socialnämnden den 16 september 2021. 
______ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har den 21 januari 2021 givit sektorchefen i uppdrag att utreda konsekvenserna 
för Socialnämnden om det som huvudregel införs att utbetalning av försörjningsstöd till ett hus-
håll fördelas och betalas ut till respektive parts konto. Om särskilda skäl finns kan utbetalningen 
ske till endast den ena personen i hushållet. 
 
I dagens beslut sker en komplettering med när återrapportering ska ske till socialnämnden 
 
Bakgrund 
Socialnämnden uppdrog 2020-09-10 till sektorchefen att utreda om utbetalning av försörjnings-
stöd ska fördelas lika mellan båda parter i hushållet, istället för att utbetalning sker enbart till den 
som ligger som register-ledaren i systemet. Inget återrapporteringstillfälle angavs. 
 
I många kommuner i Sverige, även i Säters kommun, är det mannen som är registerledare när ett 
hushåll söker om försörjningsstöd. Detta innebär att det är mannen som får utbetalningen på 
sitt konto om inget annat anges i ansökan. 
 
 
Delges 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen  
1:e socialsekreterare vuxengruppen 
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Sn § 26 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar i aktuella verksamhetsfrågor: 
• Verksamhetschef för Funktionsnedsättning går i pension under våren. Annonsering avse-

ende ersättare kommer att ske. 
• Sociala sektorn har på begäran varit till Kommunstyrelsen i Säters kommun och informerat 

om Socialnämndens ekonomiska situation. Begäran om redovisning är en del av kommun-
styrelsens uppsiktsplikt.  
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