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SÄTERS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 2 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesinformation 
Plats och tid 
Teams 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) 
Louise Winberg (C)  
Per-Inge Nyberg (S) 
Belinda Mattsson (S) 
Annette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD)  

Tjänstemän/övriga 
Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Maria König, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 39 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, § 39 
Camilla Ånnemark, verksamhetschef Biståndsenheten, §§ 39-41 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, §§ 42-43 
Helene Johansson, tf coach Samverkansteamet, § 42 
Tom Björk, tf verksamhetsledare Samverkansteamet, § 42 

Ersättare 
Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare 
Gustaf Brännhammar (SD) , ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera: Annette Berg (C) 

Justeringens plats och tid: Rådhuset Säter, 2021-04-20 

Paragrafer: §§ 39-50 

Underskrifter 

Ordförande Justerande 

 ...........................................................................   .............................................................................  
Sune Hemmingsson Annette Berg 

Sekreterare 

 ...............................................................................................................  
Marie-Louise Snell  



SÄTERS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 3 
 

 Utdragsbestyrkande 

Anslag/Bevis avseende Socialnämndens sammanträde 2021-04-15 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

Datum för anslag 
2021-04-20 

Anslag tas bort 
2021-05-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Sociala sektorn 



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 4 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 39   Diarienummer: SN2021/0048 
 
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Sociala sektorn 

Socialnämndens beslut 
Patientsäkerhets- och kvalitetssäkerhetsberättelsen avseende 2020 godkänns och läggs till hand-
lingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har tagit fram en patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse avseende 2020. Det 
man kan konstatera är att majoriteten av det arbete som genomförts har handlat om att mot-
verka och hantera konsekvenser av spridning av Covid-19. 
 
Bakgrund 
Patientsäkerhetsberättelse är all hälso- och sjukvårdsverksamhet skyldig att upprätta årligen en-
ligt patientsäkerhetslagen 2010:659. Kvalitetsberättelse har tidigare inte gjorts inom sociala sek-
torn och det har beslutats att dessa ska skrivas årligen i ett gemensamt dokument från och med 
2021. Berättelserna beskriver hur de olika verksamheterna inom sociala sektorn har arbetat med 
patientsäkerhet och kvalitetsarbete. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

Sociala sektorns ledningsgrupp och stab 

  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 5 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 40   Diarienummer: SN2021/0090 
 
 
Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning, daterad 2020-04-15, fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delegationsordning har uppdaterats enligt följande: 

1. Uppdatering av laghänvisning utifrån ändrade paragrafer i Förvaltningslagen. 
2. Uppdatering av ansvariga där det tidigare stått handläggare till att precisera specifika  

yrkestitlar. 
3. Beslut enligt 4 kap 2 § SoL 

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

Ledningsgrupp 
Stab 

 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 6 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 41   Diarienummer: SN2021/0103 
 
 
Återrapportering delegationsbeslut - hemtjänsttimmar mer än 120 per månad 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Ånnemark, chef för Biståndsenheten, informerar om delegationsbeslut där hemtjänst-
timmarna överstiger 120 timmar/månad. Ett beslut är att bevilja ansökan och i det andra fallet 
avslås ansökan. 
 
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.  
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande om avslag 
Tjänsteutlåtande om beviljande 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 7 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 42   Diarienummer: SN2021/0062 
 
 
Rapport avseende Samverkansteamets verksamhet 

Socialnämndens beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av Samverkansteamets rapport avseende 2020 års verksamhet. 
 
Samverkansteamet arbetar utifrån ett strukturerat lösningsfokuserat arbetssätt, som sedan star-
ten 2018 visat sig vara resurseffektivt. Resultatet för år 2020 visar att 70 procent av deltagarna 
uppnådde verksamhetens mål 2020 och har efter avslut gått vidare till studier, insatser via arbets-
förmedlingen eller annan arbetsrehabiliterande åtgärd samt några individer som nått egen för-
sörjning.  
 
Samverkansteamet 
Samverkansteamet startade sin verksamhet våren 2018 och har årligen redovisat resultatet och 
verksamhet för Socialnämnden. 
 
Samverkansteamets uppdrag är att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt 
individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov inom Samordningsför-
bundet Södra Dalarnas geografiska område (Säter). Arbetsmetoderna ska vara lösningsinriktade 
och omfatta både gruppverksamhet och individuella insatser.  
Teamet består av en verksamhetsledare och en coach med erfarenhet av att arbeta med individer 
som har neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att säkerställa att rätt insatser genomförs 
och för att hitta långsiktiga individanpassade lösningar till egen försörjning. Unga personer med 
aktivitetsersättning och individer som ligger långt ifrån arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
Reglemente för styrgruppen 

Tf. verksamhetsledare Samverkansteamet 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen (IFO) 

 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 8 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 43   Diarienummer: SN2021/0106 
 
 
Internkontroll avseende förhandsbedömningar  
– individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2021 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, januari-mars 2021 
• Utredningstider gällande barn och unga, januari-mars 2021 

 
 
Underlag till beslut  
Rapporter om internkontroller januari-mars 2021  

 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 9 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 44   Diarienummer: SN2021/0047 
 
 
Budgetuppföljning tom mars 2021 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2021-03-31. 
Socialnämndens budget för 2021 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 10,2 milj. kr. 
 
Kommentarer 
Socialnämndens prognos för helåret 2021 är ett underskott motsvarande -10,2 mnkr.  

En bidragande orsak till underskottet är kostnader för placeringar av barn och unga samt place-
ringar av vuxna med beroendeproblematik. 
Ytterligare en orsak är behovet av bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet 
p.g.a. vakanta tjänster samt förstärkning i en hemtjänstgrupp dag- och kvällstid till följd av ökat 
behov. 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 10 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 45   Diarienummer: SN2021/0087 
 
 
Budget 2022-2024 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden fastställer förslag till budget 2022–2024.  
2. Socialnämnden begär en utökad budgetram 2022 med 6,5 milj. kr, vilket motsvarar en 

budgetram på 275,1 milj. kr. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetram som tilldelats Socialnämnden 2022, utifrån budgetdirektiv fastställda 
av Kommunfullmäktige, är inte tillräcklig för att Socialnämnden ska ha en budget i balans 2022. 
Socialnämnden har behov av en utökning med ytterligare 6,5 milj. kr i budgetramen för 2022. 
Det motsvarar en total budgetram för 2022 på 275,1 milj. kr. 
 
Sociala sektorn har i budgetunderlaget inte lagt några besparingsförslag eftersom nämnden i 
dagsläget endast har kvar den verksamhet som måste finnas enligt lag. För att säkerställa en god 
och kvalitetssäker vård och omsorg ser sektorn inte heller att en minskning av personaltäthet är 
en möjlighet.  
Förslaget är därför att Socialnämnden ska begära en utökad budgetram med 6,5 milj. kr. 
 
Kommunfullmäktige kommer i juni i år att besluta om budgetramar för nämnder och styrelsen. 
I november kan kommunfullmäktige komma att revidera dessa ramar. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Budgetunderlag för 2021–2023 med konse-
kvensbeskrivningar 

Kommunstyrelsen 
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab 
Ekonomikontoret 
Kommunal  
Vision 
Vårdförbundet 

 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 11 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 46   Diarienummer: SN2021/0110 
 
 
Nämndsplan 2022–2023 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens reviderade nämndplan för 2022–2023 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att budget för 2022–2023 fastställs har Socialnämndens nämndsplan uppdaterats 
med aktuell information. 
 
Nämndsplan 
Socialnämndens nämndsplan t.o.m. 2023 är utarbetad enligt direktiv från kommunstyrelseför-
valtningen. 
 
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta 
sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. 
Förutom detta anges vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och 
kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar socialnämnden vilka 
prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapport-
eras till nämnden. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Förslag till nämndsplan Kommunstyrelsen 

Sociala sektorns Ledningsgrupp/Stab 
Ekonomikontoret 



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 12 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 47   Diarienummer: SN2021/0022 
 
 
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. 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 13 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 48 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-03-01 – 2021-01-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-03-01 – 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 
• §§ 4-29 

 
 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 14 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 49   Diarienummer: SN2021/0102 
 
 
Finansiering av Tillnyktringsverksamheten 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att inte att bidra till finansiering av tillnyktringsverksamheten med moti-
veringen att utförandet av en medicinskt säker tillnyktring ligger under Region Dalarnas ansvars-
område att erbjuda en god hälso- och sjukvård. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet har beslutat att rekommendera kommunerna och Region Dalarna att förlänga 
tidigare ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” från 2017.  
 
Bakgrund 
Samtliga kommuner och tidigare Region Dalarna har 2017 godkänt tillskapandet av en tillnykt-
ringsverksamhet genom ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet”. 
En finansieringsmodell har använts där Region Dalarna står för 50% av finansieringen och kom-
munerna för resterande finansiering grundat på antalet kommunmedborgare per kommun. 
 
Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet har varit att kunna ge 
personer som omhändertagits enligt Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade perso-
ner (LOB) en medicinskt säker tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Verksam-
heten startade under september 2019. 
En utvärdering är genomförd och Socialnämnden har tidigare tagit del av materialet. 
 
 
Delges 
Avdelningschef Hälsa och välfärd, Region Dalarna 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-04-15 sid. 15 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 50 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Pågående upphandling av nytt handläggnings- och beslutssystem 
• Ny verksamhetschef för Funktionsnedsättning som tillträder tjänsten fr.o.m. 1 augusti i år 
• Personalsituationen inom Individ- och familjeomsorgen 
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