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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 77
Utbetalning försörjningsstöd till registerledare eller båda
parter i hushåll
SN2020/0160

Beslut
Socialnämnden beslutar att huvudregeln är att vid två parter i familjen, ska
försörjningsstödet utbetalas med lika mycket till var och en, såvida inte parterna önskar
något annat.

Förslag på sammanträdet (yrkanden)
Majoriteten (Sune Hemmingsson (C), Hans-Göran Steneryd (S), Belinda Mattsson (S),
Anette Berg (C) och Majlis Nyberg (C)) föreslår att huvudregeln, vid två parter i familjen,
ska vara att försörjningsstödet utbetalas med lika mycket till var och en, såvida inte parterna
önskar något annat.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta enligt lagt förslag och finner att
nämnden bifaller förslaget.
______________________

Sektorns ståndpunkt
Sektorns uppfattning är att sökande/medsökande även fortsättningsvis själva ska kunna
välja vilket konto de önskar få utbetalningen.
Handläggare av ekonomiskt bistånd ska dock lämna tydligare information om möjligheten
att beloppet kan fördelas mellan parterna och även följa upp frågan i nu aktuella ärenden
Vid misstanke om att ekonomisk makt/kontroll föreligger kommer detta att utredas vidare

Ärendebeskrivning
En enkät genomfördes under perioden 2021-03-20—2021-06-20 där samtliga hushåll
aktuella för ekonomiskt bistånd, med en sökande respektive en medsökande, erbjöds
besvara varsitt frågeformulär. Enkäten syftade till att undersöka till vilket/vilka konton
försörjningsstödet utbetalas (oavsett vem som angetts som registerledare). Under perioden
har 23 frågeformulär delats ut, till sammanlagt 16 hushåll, och 20 svar har inkommit från 13
män och 7 kvinnor från 14 hushåll, externt bortfall av två hushåll.
Av enkäten framgår att övervägande delen av respondenterna, 17 av 20, anser att
utbetalningen av försörjningsstödet inte ska fördelas mellan parterna. 3 av 20, två män och
en kvinna, uppger att det utbetalade beloppet bör fördelas mellan parterna.
Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 77 forts.

Bakgrund
Socialnämnden uppdrog 2020-09-10 till sektorchefen att utreda om utbetalning av
försörjningsstöd ska fördelas lika mellan båda parter i hushållet, istället för att utbetalning
sker enbart till den som ligger som registerledaren i systemet.
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.
I Säter har parterna i ett hushåll själva möjlighet att välja till vem som biståndet skall
utbetalas till och uppger själva till vilket konto som utbetalningen skall göras. Socialtjänsten
jämför att det uppgivna kontot tillhör någon av parterna.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande och enkät

Delges
Sektorchef
Individ- och familjeomsorgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 78
Ansökan om bidrag från Barnes Rätt i Samhället (BRIS)
SN2021/0107

Beslut
Socialnämnden i Säter beviljar BRIS bidrag med 5 500 kr för år 2022.

Ärendebeskrivning
BRIS (Barnens Rätt i Samhället) ansöker om 24 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2022.
2021 beviljades BRIS bidrag med 5 500 kr från Säters kommun vilket motsvarar drygt
2,50 kr/barn 0–17 år. I kommunen bor drygt 2 200 barn och ungdomar i åldrarna 0–17 år
och det är handläggarens förslag att bevilja BRIS bidrag med 2,50 kr/barn vilket innebär
totalt 5 500 kr för 2022.
BRIS har ingen lokal anknytning och organisationens verksamhet ska ses som ett
komplement till kommunens egna stödresurser på hemmaplan.
BRIS
BRIS är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som tar sin utgångspunkt från
grundprinciperna i FN:s barnkonvention. BRIS stödjer barn i utsatta situationer,
mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där barn känner till sina
rättigheter och där barnens rättig-heter tillgodoses.
Undersökningar visar att ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar har kännedom om
BRIS och enligt organisationens egna uppgifter ökar ständigt antalet inkommande samtal.
Övervägande delen av samtalen handlar om barn och ungdomars psykiska ohälsa.
Alla barn och ungdomar kan komma i kontakt med BRIS genom livechat eller
telefonsamtal för att få kurativt stöd. Barnen och ungdomarna kan själva välja om de vill
vara anonyma i kontakten med BRIS eller om de vill uppge sin identitet. Förutom en
kurativ verksamhet åtar sig personalen även uppdrag att företräda barn i kontakter med
myndigheter eller genom att upprätta anmälan.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Ansökan

Delges
BRIS
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 79 Internkontroll avseende utredningstider och
förhandsbedömningar – individ- och familjeomsorgen
SN2021/0106

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2021 anges att genomförd kontroll ska
rapporteras till socialnämnden vid avvikelse enligt fastställd frekvens.
Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd avvikelse vid internkontroll avseende:
•
•

Utredningstider, juni-juli 2021
Förhandsbedömningar, juni-juli 2021

Underlag till beslut
Rapporter om internkontroll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 80
Namnbyte på verksamheten för daglig verksamhet LSS
SN2021/0149

Beslut
1. Namnet på lokalen med daglig verksamhet enligt LSS ändrar namn från
DC Gärdet till Mosaikhuset.
2. Namnändringen träder i kraft från och med 2021-10-01.

Motivering
Verksamheten har utvecklats och i lokalerna bedrivs i dag verksamhet på flera olika nivåer
och rymmer vidare möjligheter varför Mosaikhuset är ett mer passande namn.
____________________

Ärendebeskrivning
DC Gärdet är namnet på lokalerna i vilka daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrad (LSS) bedrivs. DC Gärdet är ett gammalt begrepp
och i dag har verksamheten utvecklats och daglig verksamhet har organiserats i olika nivåer,
basgrupp, företagsgrupp och enskild plats på företag.
För att spegla verksamhetens utveckling och variation så föreslår verksamheten att namnet
ändra till Mosaikhuset. Namnförslaget är ett resultat av diskussioner som förts i
verksamheten mellan anställda och de personer som idag arbetar enligt beviljad insats enligt
LSS.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtanden

Delges
Chefer inom verksamheten för Funktionsnedsättning
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 81 Länsövergripande överenskommelse psykiska
funktionsnedsättningar
SN2021/0156

Beslut
Socialnämnden godkänner den reviderade Länsövergripande överenskommelsen om
samverkan mellan kommunerna och regionen som avser personer över 18 år med psykiska
funktionsnedsättningar.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Välfärdsrådet har rekommenderat att kommunerna och regionen godkänner den reviderade
länsövergripande överenskommelsen om samverkan för kommuner och region i Dalarnas
län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år.
Syftet med samverkansöverenskommelsen är:
• att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.
• att stärka samverkan mellan huvudmännen.
• att genom tydliggörande och reglering av samverkan undvika att personer med
funktionsnedsättning ”hamnar mellan stolarna”.
• att tillgodose individens behov av vård och stöd utifrån ett helhetsperspektiv
När huvudmännen har olika uppfattningar om vem som ska göra vad eller vad man ska
göra tillsammans, ska överenskommelsen ge vägledning. Ytterst sett handlar det om att
tillsammans utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen vård- och
omsorgskedja av hög kvalitet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Länsövergripande överenskommelse

Delges
Välfärdsrådet
Verksamhetschef Funktionsnedsättning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 82 Remiss Riktlinjer för gatubelysning
SN2021/0097

Beslut
Tjänsteutlåtandet antas som socialnämndens egen och översänds som sitt svar till
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden arbetsskott har remitterat ut Riktlinjer för gatubelysning för
Säters kommun. Remissrundan är en del av beredningsprocessen innan ärendet går vidare
för beslut i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Sociala sektorns synpunkter
Riktlinjen är presenterad i sociala sektorns ledningsgrupp och de frågetecken som finns är
hur det kommer att påverka sektorns medarbetare som har dygnet runt tjänstgöring som
hemtjänst natt eller hälso-och sjukvårdspersonal, i övrigt finns inget att yttra.

Bakgrund
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden har Samhällsbyggnadssektorn initierat ett arbete
för att få fram riktlinjer som beskriver hur kommunen ska planera och utveckla
gatubelysningsanläggningen i Säters kommun.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Riktlinje för gatubelysning

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 83 Information om personuppgiftsincident
SN2021/0154

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident har skett inom socialnämndens verksamheter i form av
pappersutskrift innehållande personuppgifter som har legat obevakade.
Incidenten har bedömts som icke allvarlig eftersom det är högst osannolikt att
personuppgifterna har spridits till någon som inte har sin arbetsplats vid skrivaren på
Rådhuset. För att komma in på Rådhuset krävs en tagg som hålls mot en
upplåsningsanordning samt att lösenord anges.
Dataskyddsombudet har informerats om incidenten.

Underlag till beslut
Rapport av personuppgiftsincident

Delges
Dataskyddsombudet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 84
Organisation för Fler i egen försörjning (FIE)
SN2020/0105

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ingalill Frank., sektorchef, informerar att det är ett på gående samarbete mellan sociala
sektorn och barn- och utbildningssektorn med att ta fram ett förslag till organisation,
processer, arbetssätt och ledning för att möta behovet av att få fler i egen försörjning.
Ett förslag ska vara klar den 6 oktober 2021.
FIE
Ansvaret för FIE ligger under kommunstyrelsen men operativt under barn- och
utbildningsnämnden. FIE arbetar med att planera och anordna praktikplatser och andra
sysselsättningsformer för personer som har svårt att komma ut i arbete.
Kopplat till FIE finns flera interna verksamheter som Unga i arbete, Kommunalt
aktivitetsansvar, verksamheten för Funktionsnedsättning m.fl. Arbetet i dessa verksamheter
tenderar i dag att gå i varandra.

Bakgrund
Brittmari Niglis, IT-chef har varit projektledare för uppdraget att revidera/förtydliga
uppdragsbeskrivningen för FIE:s syfte att verka för optimal funktion.
Syfte med projektet har varit att
• genom kartläggning och utvärdering av FIE säkerställa att insatta åtgärder ger den
effekt som ska leda fram till fler i egen försörjning
•

genom att ha optimala processerna ska behovet av försörjningsstöd inte öka utöver
den nuvarande nivå.

Målsättningen har varit att
• genom utvärdering och analys föreslå en organisation, processer, arbetssätt och
ledning för att möta behovet av att få fler i egen försörjning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 85 Delårsbokslut med budgetuppföljning
SN2021/0047

Beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning med delårsbokslut
t.o.m. 2021-08-31.
Socialnämndens budget för helåret 2021 visar ett prognostiserat underskott motsvarande
11,9 milj. kr.
Största orsaken till underskottet är tillkommande placeringar under sommaren inom
individ- och familjeomsorgen. Ytterligare en orsak är behovet av
bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster. Inköp
av skyddsutrustning uppgår hittills till cirka 1,0 milj. kr.

Underlag till beslut
Delårsbokslut

Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 86 Budget 2022-2024
SN2021/0087

Beslut
1. Socialnämnden fastställer förslag till budget för 2022–2024.
2. Socialnämnden begär en budgetram för 2022 på totalt 276 717 000 kr.

Ärendebeskrivning
För att få en budget i balans har Socialnämnden behov av en utökning av den tilldelade
budgetramen med ytterligare 2 150 000 kr. Det motsvarar en budgetram för 2022 på totalt
276 717 000 kr.

Bakgrund
Den budgetram som tilldelats Socialnämnden för 2022 och som beslutades av
Kommunfullmäktige i juni i år är 274,6 milj. kr. Den tilldelade ramen är baserad på
kostnadsökningar och volymförändringar som var kända under vintern 2021.
Kostnader i Socialnämndens verksamheter har uppkommit under sommaren och hösten
2021 som förväntas bestå även under 2022.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Behovskalkyl
Ramavstämning och åtgärder
Investeringsbudget

Delges
Kommunstyrelsen
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab
Ekonomikontoret
Kommunal Dalarna
Vision
Vårdförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 87 Uppföljning av mål i nämndsplan och
verksamhetsplan 2020–2023
SN2021/0222

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje verksamhetsområde (individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvårdsteamet,
särskilt boende, hemtjänst, funktionsnedsättning och biståndsenheten) inom sociala sektorn
har gjort en uppföljning av respektive 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. På
grund av pågående pandemi har många aktiviteter inte kunnat genomföras eller försenats.

Bakgrund
I socialnämndens nämndsplan 2020-2023 anges att en rapportering och analys av
socialnämndens mål ska delges kommunfullmäktige via kommunstyrelsen i samband med
delårs- och årsbokslut. 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

Tjänsteutlåtande
Redovisning av måluppfyllelse

Delges
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 88
Verksamhetsrapporter inklusive uppföljning av
internkontroller
SN2021/0022

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
förvaltningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför
bokslutskommentarer.

Underlag till beslut
Verksamhetsrapporter med internkontroll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 89 Socialnämndens sammanträdesplan 2022
SN2021/0216

Beslut
Datum och tider för 2022 avseende sammanträdesdagar för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska
vara inlämnade, fastställs enligt förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren har för 2022 tagit fram förslag till datum och tider avseende
sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott,
ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, enligt nedan.
Socialnämndens datum
Sista inlämningsdag av
underlag till kallelse Sn

Presidieberedning

Socialnämnd (Sn)

Kl. 15.00

Torsdagar, kl. 08.15

Anteckning

Tisdag den 11 januari

Torsdag 13 jan.

20 januari - heldag

Verksamhetsbesök xx,
ansvarig xx

Måndag den 21 jan.

Torsdag 27 jan.

10 februari - heldag

Verksamhetsbesök xx,
ansvarig xx

Måndag den 21 feb.

Torsdag 24 feb.

10 mars - heldag

Verksamhetsbesök xx,
ansvarig xx

Måndag den 21 mars

Torsdag 24 mars

13 april - OBS! Onsdag

Budget +Nämndsplan

Måndag den 25 april

Onsdag 28 april

12 maj

Måndag den 23 maj

Torsdag 25 maj

9 juni

Måndag den 22 aug.

Torsdag 25 aug.

15 september

Måndag den 26 sept.

Torsdag 29 sept.

13 oktober

Måndag den 24 okt..

Torsdag 27 okt.

10 november

Måndag den 21 nov.

Torsdag 24 nov.

8 december

Delårsbokslut

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 89 forts.
Socialnämndens arbetsutskott
Sista inlämningsdag av underlag
till kallelse SnAu

Social-nämndens arbetsutskott
(SnAu)

Senast kl. 14.00

Torsdagar Kl. 13.15-15.00

Torsdag den 20 januari

27 januari

Torsdag den 17 februari

24 februari

Torsdag den 17 mars

24 mars

Torsdag den 21 april

28 april

Torsdag den 19 maj

25 maj - OBS! Onsdag

Onsdag den 22 juni

30 juni

Torsdag den 18 augusti

25 augusti

Torsdag den 22 september

29 september

Torsdag den 20 oktober

27 oktober

Torsdag den 17 november

24 november

Torsdag den 8 december

15 december

Delges
Socialnämnden
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Anteckning

Sida

17 (19)

Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 90
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 §
Kommunallagen
Beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-08-01 – 2021-08-31.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-08-01 – 2021-08-31.
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
Socialförsäkringsbalken
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
•

Justerandes sign

§§ 38-55

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2021-09-16

Sn § 91 Verksamhetsinformation
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, sektorchef, informerar att man i Säters kommun ser över möjligten att starta
en familjecentral i kommunen. Säter uppfyller inte kravet om att ha en kommunal öppen
förskola och därför tittar man på andra lösningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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