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Sammanträdesinformation 
Plats och tid 
Digitalt sammanträde 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) 
Annbritt Grünewald (S) 
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 
Kjell Hovd, skuld- och budgetrådgivare, § 51 
Camilla Ånnemark, verksamhetschef biståndsenheten/utredare, §§ 53-54 
Pernilla Lindgren, avgiftshandläggare, § 54 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, § 56 

Ersättare 
Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Katarina Nyberg (V), ej tjänstgörande ersättare 
Gustaf Brännhammar (SD), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera 
Roger Siljeholm (M) 

Justeringens plats och tid 
Säter, den 19 maj 2021 

Paragrafer 
§§ 51-59 
 

Underskrifter 

Ordförande Justerande 

 ...........................................................................   .............................................................................  
Sune Hemmingsson Roger Siljeholm 

Sekreterare 

 ...............................................................................................................  
Marie-Louise Snell 
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Anslag/Bevis avseende Socialnämndens sammanträde 2021-05-12 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12 

Datum för anslag 
2021-05-19 

Anslag tas bort 
2021-06-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Sociala sektorn 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 51   Diarienummer: SN2021/0071 
 
 
Verksamhetsberättelse budget- och skuldrådgivning i Säter 2020 

Socialnämndens beslut 
Verksamhetsberättelsen för budget- och skuldrådgivning i Säter 2020 läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kjell Hovd, handläggare budget- och skuldrådgivning, redovisar verksamhetsberättelsen för 
2020. 
 
Rådgivningen rymmer allt från samtal per telefon där man hänvisar till andra samhällsresurser 
till långvariga kontakter inför exempelvis en skuldsanering. Kontakterna vid skuldsanering och 
frivilliga uppgörelser kan också bestå under flera år och omfattar både stödjande samtal och 
konkret praktisk hjälp i pressade ekonomiska situationer. Rådgivningen syftar till ekonomisk 
rehabilitering och till att förebygga ekonomiska problem i hushållen framöver. 
 
Den förebyggande verksamhet som ingår i arbetsuppgifterna har bestått av informationstill-
fällen för SFI samt att information har även getts till anställda vid socialtjänsten vid ett tillfälle. 
Budget och skuldrådgivare har, i samarbete med Konsumentrådgivaren i kommunen, från och 
med september månad 2019 drop-in mottagning på Säters bibliotek två timmar i veckan. Syftet 
är att öka tillgängligheten för kommunens invånare. 
 
Statistik ärenden 
Under 2020 har 93 personer sökt hjälp hos kommunens budget- och skuldrådgivare. Till och 
med december månad 2020 har kommunen hjälpt 33 rådsökande att ta fram och skicka in en 
ansökan om skuldsanering. I december fanns 71 pågående skuldsaneringar i kommunen.  
 
Den största andelen rådsökanden är i åldern 45-55 år och de allra flesta besökande är ensamstå-
ende män och kvinnor med låg inkomst. De flesta får sin huvudsakliga inkomst genom sjuker-
sättning eller pension.  
 
Budget- och skuldrådgivning 
Verksamheten med budget- och skuldrådgivning i Säters kommun bedrivs av en halvtidstjänst 
och är placerad inom socialtjänsten. Budget- och skuldrådgivningen hjälper enskilda kommu-
ninvånare med sin vardagsekonomi och sin skuldsituation. 
 
 
Underlag för beslut Delges 
Verksamhetsberättelse budget- och skuldråd-
givning i Säter 2020 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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Sn § 52   Diarienummer: SN2021/0031 
 
 
Handlingsplan för klimatneutralitet och åtgärder för klimatneutralitet 

Socialnämndens beslut 
Tjänsteutlåtandet antas som socialnämndens eget och översänds till Kommunstyrelsens arbets-
utskott som sitt svar. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ”Handlingsplan för klimatneutralitet” och ” 
Åtgärder för klimatneutralitet” till nämnder och politiska partier i Säters kommun och till styrel-
sen för Säterbostäder AB. 

Sektorn har lämnat synpunkter på följande åtgärdsförslag: 
• central bilpool 
• planering av nya lokalbehov 
• mängden fossil plast ska ha minskat med 50% 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att en plan för klimatneutralitet ska tas fram. Ansvarig nämnd 
för framtagandet är Samhällsbyggnadsnämnden och förslaget remitteras ut från Kommunstyrel-
sens arbetsutskott till samtliga nämnder, politiska partier samt till Säterbostäder AB. 
Planen är en del i arbetet med kommunens strategiska miljömål och knyter an till de nationella 
klimatmålen.  
Arbetet berör den kommunala förvaltningens utsläpp regionalt och de utsläpp som orsakas av 
förvaltningens konsumtion. I uppgiften ingår att kommunen ska informera, utbilda och sam-
verka med medborgare och företag för att hela den geografiska kommunen ska nå de uppsatta 
klimatmålen.  
Arbetet föreslås bedrivas dels genom styrdokument med riktlinjer och dels genom ett utveckl-
ingsarbete i varje nämnd och sektor som hanteras inom befintlig struktur för målarbetet. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Handlingsplan för klimatneutralitet 
Åtgärder för klimatneutralitet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Sn § 53   Diarienummer: SN2020/0184 
 
 
Granskning av taxor/hyror/avgifter i Säters kommun 

Socialnämndens beslut 
Tjänsteutlåtandet antas som socialnämndens eget och översänds till Kommunfullmäktige som 
sitt svar. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens och Säterbostäder 
ABs hantering av taxor, avgifter och hyror.  
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen och Säterbostäder AB arbetar med 
taxor, avgifter och hyror på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen och Säterbostäder AB i stort arbe-
tar enligt granskningens syfte men rekommenderar Socialnämnden att: 

• Dokumentera all uppföljning av internkontrollplan och inte bara avvikelser (social-
nämnden). 

• fortsatt verka för att taxor/hyror/avgifter jämförs med relevanta jämförande kommu-
ner som ett led i sin omvärldsbevakning till exempel i samband med nya beslut inom 
området (samtliga granskade nämnder och bolag) 

• fortsatt verka för att det finns kontrollramar för rätt hyra/taxa/avgift inom ramen för 
till exempel internkontroll (samtliga granskade nämnder och bolag) 

 
Kommentar till revisorernas rekommendationer  
I Sociala sektorns internkontrollplan för 2021 är kontrollpunkten avseende avgifter borttagen 
eftersom inga avvikelser har förekommit under föregående år 2020.  

• From juni 2021 kommer kontroller av avgifter dokumenteras i verksamhetsrapporterna 
som delges socialnämnden vid varje sammanträde 

• Handläggaren har kontinuerligt kontakt med nätverket för andra avgiftshandläggare i 
kommunerna. Där ställs frågor exempel om hur andra kommuner gör i olika frågor. El-
ler vilka avgifter som tas ut. 

• Avgiftsbesluten kommer även fortsättningsvis att granskas vid varje beslutstillfälle. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Granskningsrapport 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Sn § 54   Diarienummer: SN2021/0047 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2021-04-30. 
Socialnämndens budget för 2021 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 8,8 milj. kr. 
 
Kommentarer 
Socialnämndens prognos för helåret 2021 är ett underskott motsvarande 8,8 milj. kr.  

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.  
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Sn § 55   Diarienummer: SN2021/0082 
 
 
Verksamhetsrapport med internkontroll 

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 händelser, uppföljning av sjukfrånvaro, 
verksamhetens arbetsmiljö samt utvalda nyckeltal presenterade i diagramform. Rapporterna 
innehåller även information om genomförda internkontroller inom respektive verksamhet. 

Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och för-
valtningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför boksluts-
kommentarer. 

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 § 56 
 
 
Information om samverkan Hälso- och sjukvårdsteamet och Region Dalarna 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårsteamet informerar. 
 
Samarbetsområden med Region Dalarna 
Samarbetet sker i dag vid behov mellan Hemsjukvården och Regionens palliativa team som 
utför specialiserad vård. I arbetet har man ett delat ansvar och det finns läkarstöd att tillgå. För 
att få insats av Hemsjukvården och det Palliativa teamet krävs en remiss från läkare på vårdcen-
tralen. Tillgången till denna vård är lika tillgänglig oavsett i vilken kommun man bor. Palliativet 
teamet har beredskap dygnet runt. 
 
Regionens mobila team består av sjuksköterska och läkare och arbetar måndag-fredag under 
dagtid. Mobila teamet arbetar i förebyggande syfte för att individen inte ska behöva besöka lasa-
rettet. Insatserna är kortvariga och av enklare karaktär och teamet kan göra en bedömning om 
det finns behov av en vårdbegäran eller ett besök hos läkare.  
Sjuksköterskor i Säters kommun kan kontakta Mobila teamet om det finns behov av läkarbe-
dömning av de patienter som är inskrivna i hemsjukvården och vårdas i det egna hemmet.  
Hemsjukvården i Säter saknar tillgång till läkare under jourtid, dvs under kvällar och helger. Idag 
får man kontakta regionens växel för kontakt med läkare. 
 
God och nära vård 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Staten har träffat en överenskommelse om att 
under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården 
är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.  
 
Överenskommelsens fyra utvecklingsområden 

• Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav (kommunala hälso- och 
sjulvården räknas till primärvården på kommunal nivå) 

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare  
• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
• Förstärkning av ambulanssjukvården 

 
De statliga medel som tilldelats Sociala sektorn i Säters kommun kommer att användas för att 
stärka den individnära vården genom bl.a. översyn av genomförandeplaner och dokumentation 
samt utbildning för att säkerställa god kvalitet inom dessa områden. 
Medel kommer även att användas till vidareutbildning av sjuksköterskor. 
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Sn § 57 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 
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 
• §§ 30-32 
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Sn § 58 
 
 
Delgivningar  

Förslag till Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Delgivningar 
• Förändringar i SiS akut och utredningsverksamhet 
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Sn § 59 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Information om var i processen Säters kommun ligger i att skapa en ny organisation för 

FIE, dnr SN2020/0105 
• Personalsituationen inom Hälso- och sjukvårdsteamet 
• Covid-situationen inom Sociala sektorns verksamheter 
• Processen med att bygga ett nytt särskilt boende, Prästgärdet 
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