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Plats och tid: Rådhuset Säter, 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)  
Katarina Nyberg (V) 
Belinda Mattsson (S) 
Annette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare: Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Roger Carlsson (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Lena Palmborn, enhetschef Funktionsnedsättning, § 91 
Barbro Henriksson, metodhandledare 
Funktionsnedsättning, § 91 

Utses att justera: Annbritt Grünewald (S) 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 91-101 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Marie-Louise Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Annbritt Grünewald   

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-11-11 

Datum för anslags uppsättande: 2021-11-15 

Datum för anslags nedtagande:  2021-12-07 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 91 Information om arbete med vård- och 
stödsamordning i Säters kommun 
SN2021/0287 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Lena Palmborn, enhetschef Funktionsnedsättning och Barbro Henriksson, 
metodhandledare Funktionsnedsättning informerar om kommunens arbete med vård- och 
stödsamordning. 

Vård- och stödsamordning 
Vård- och stödsamordning syftar till att hjälpa individen till rätt vård och stöd. 

Arbetsmodellen utgår från de nationella riktlinjerna för Schizofreni och psykossjukdomar 
som utkom 2011 och som senare reviderades 2018. 
Insatsen Case manager/Vård och stödsamordning har enligt evidensbaserad kunskap 
prioritet 1 i riktlinjerna. 

Vård och stödsamordningens tre steg 
1. Motivation och förtroende, att skapa allians med brukaren. 
2. Kartläggning och bedömning, att nå en gemensam förståelse av mål, resurser och 

hinder. 
3. Resursgruppsarbete. En resursgrupp skapas utifrån brukarens önskemål & behov. 

Personlig plan, samt en krisplan upprättas. 
Kommunikationsträning och stresshantering 
Uppföljningsarbete 

”Sätermodellen” 
I Boendestödet inom socialpsykiatrin har flertalet av personalen utbildning i 
arbetsmodellen. Arbetet genomsyras av vård och stödsamordning med olika intensitet 
utifrån personens/brukarens behov. 
I Säter har man erfarenhet av att även personer med andra diagnoser och problematik har 
en god behållning av arbetsmodellen, även de personer som har beslut enligt LSS ( lagen 
om stöd och service). En viktig del är resursgruppsarbetet. 

Underlag till beslut 
Presentation av arbete med stöd och vårdsamordning 
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Sn § 92 Avsägelse deltagande i fortsatt utredning av ett 
regionalt HVB-hem med inriktning missbruk i kombination 
med NPF- problematik i Dalarna 
SN2021/0281 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avsäga sig deltagande i den fördjupande utredningen för 
regional samverkan inom området boende med motivering att Säters kommun inte har 
möjlighet att avsätta den resurs som krävs för det fördjupade samarbetet. 

Sektorns ståndpunkt 
Socialtjänsten i Säter ställde sig initialt positiv till att delta, men har nu tagit ställning för att 
inte gå vidare i det fördjupade regionala samarbetet kring boende. Vi bedömer att det inte 
finns utrymme att avsätta den arbetstid som förväntas och under de senaste åren har endast 
ett fåtal barn och unga varit aktuella tillhörande målgruppen. Den förväntade arbetsinsatsen 
och de initiala kostnaderna bedöms inte vara i proportion till kommunens förväntade 
behov. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ställde sig bakom avsiktsförklaringen (juni 2021), att Säters kommun skulle 
delta i en fördjupad utredning om en länsgemensam samverkan med HVB/stödboende i 
syfte att utveckla en vårdkedja för barn och unga 15-20 år som har en sammansatt 
problematik (neuropsykiatri och missbruk).  

Förstudien har utmynnat i ett förslag som innebär att deltagande kommuner solidariskt 
förväntas avsätta 10-15 procent av en heltid för att medverka i utformningen av 
verksamheten. Utöver detta ska tid avsättas för regelbundna uppföljningsmöten. Av 
förstudien framgår vidare att uppstartskostnaden beräknas till ca 2 670 tkr som fördelat på 
antalet deltagande kommuner motsvarande 4,4 procent för Säters kommun. 

Bakgrund 
I juni 2021 beslutade Socialnämnden att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i 
en fördjupad utredning om länsgemensam samverkan gällande HVB/stödboende. Beslutet 
var en följd av Dalarnas kommunchefsnätverk uppdrag att hitta möjliga samarbetsområden 
för att gemensamt möta utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Borlänge kommun 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna 
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Sn § 93 Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2021 
SN2021/0047 

Beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2021-10-31. 

Socialnämndens prognos för helåret 2021 är ett underskott motsvarande 12,0 milj. kr. Det 
är en försämring med 300 tkr sedan förra prognosen. 
Bidragande orsaker till underskottet är kostnader för placeringar av barn och unga samt 
placeringar av vuxna med beroendeproblematik och skyddat boende. 
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 
Budgetuppföljning t.o.m. oktober 2021 
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Sn § 94  
Verksamhetsrapporter inklusive rapport om 
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. 
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Sn § 95 Beredningsärende - Organisation för Fler i egen 
försörjning (FIE) 
SN2020/0105 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om fortsatt arbete med den ekonomiska kalkylen för 
förslag till ny organisation avseende FIE. 

Förslag till organisation, styrning och ledning:  

Utbildning och Integration  
- Dahlanders kunskapscentrum 

”En väg in”  
– Vuxengruppen försörjningsstöd 

Chef: Biträdande rektor  
Arbetsledning: Biträdande rektor 

Chef: verksamhetschef IFO 
Arbetsledning: Förste socialsekreterare, vuxenheten 

• KAA uppföljningsansvar + coachande 
funktion 1.0 

• Integrationssamordnare + KSA + 
medborgarkontor 1.0 

• Vägledning SFI 0.5 (Stepstone) 
• Praktiksamordning 0.5 
• Validering/projektledning 0.5 

• Tre coacher 3.0 
• En förste socialsekreterare 1.0 
• Verksamhetssystem för dokumentation och 

uppföljning 
• Lokalbehov – Skönviksområdet Gamla Älvan 

(”En väg in” samlokalisering med 
socialkontoret, öppenvården samt budget- och 
skuldrådgivning) 

FIE i dag 
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.  

Bakgrund 
Brittmari Niglis, IT-chef har varit projektledare för uppdraget att förtydliga FIE.  

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. 

Fortsatt samverkan har skett mellan sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn för 
att arbeta fram förslag till organisationsutveckling. 
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Sn § 96 Anhörigstöd i Säters kommun 
SN2021/0298 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att uppdra till Sociala sektorn att utreda hur behovet av 

hjälp/stöd/uppmuntran etc. är för de som vårdar sina anhöriga i hemmet. Stödet 
kan komma från kommunen och/eller civilsamhället.  

2. Utredningen bör presenteras i samband med nämndens budgetarbete för 2023. 

Majoritetens förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att uppdra till Sociala sektorn att utreda hur behovet av 

hjälp/stöd/uppmuntran etc. är för de som vårdar sina anhöriga i hemmet. Stödet 
kan komma från kommunen och/eller civilsamhället.  

2. Utredningen bör presenteras i samband med nämndens budgetarbete för 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt majoritetens förslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tjänsten som anhörigsamordnare avvecklades har socialnämnden inte haft någon 
dokumenterad beskrivning på hur stödet till anhöriga i Säters kommun ska se ut. 

I Socialtjänstlagen 5 kap 10 § kan man läsa: 

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder. Lag (2009:549).” 

Bakgrund 
I november 2018, dnr SN2018/0048, beslutade Socialnämnden i Säter att avveckla 
anhörigsamordnaren som inte är en lagstadgad tjänst. Detta var en av flera åtgärder som 
vidtogs för att komma ned i budgetram inför 2019. 

I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet kunde man läsa följande avseende tjänsten 
som anhörigsamordnare:  

”Efterfrågan på anhörigsamordnaren har varit liten och därför har samordnaren 
sedan 2014 samordnat aktiviteter framför allt på särskilt boende. Samordnaren har 
även ansvarat för avlösarservice där efterfrågan även där har sjunkit och 
sammantaget gör detta att förvaltningen anser att tjänsten kan avvecklas.” 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-11-11 9 (13) 

Sn § 97  
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

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 

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 
• §§ 66-72 
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Sn § 98 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar: 

• Mark- och miljööverdomstolen har avvisat alla överklagningar och det nya särskilda 
boendet Prästgärdet kan nu byggas färdigt. 

• Samverkan mellan Sociala sektorn, Samhällsbyggnadssektorn och Säterbostäder har 
inletts för att utreda lokalbehovet bland kommunens verksamheter och behov av 
restaurering av befintliga lokaler. 

• Planering pågår för ny användning av gamla kökslokaler på kommunens särskilda 
boenden. 

• Sociala sektorn har fått den sökta återhämtningsbonusen vilket innebär att en 
utbildning kommer att ske med temat arbetsglädje/kompetenshöjning. Utbildningen är 
riktad till personal inom vård- och omsorg i Sociala sektorn. 

• Kontakt har tagits med företaget Ung omsorg – ett koncept där högstadieungdomar 
anordnar aktiviteter för de som bor på särskilda boenden för äldre. 

• Inom sociala sektorns vård- och omsorgsverksamhet finns Covid-restriktionerna kvar. 
Det är för närvarande inga utbrott inom sociala sektorns verksamheter. 
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Sn § 99 Delgivningar 

Beslut 
Delgivningen läggs till handlingen. 

Ärendebeskrivning 
Delgivning av Samhällsbyggnadsnämnden i Säters beslut 2021-10-28 avseende installation 
av automatlarm på Bergsgården. 
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Sn § 100 Internkontroll avseende 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: 

• Förhandsbedömningar gällande barn och unga, augusti - oktober 2021 
• Utredningstider gällande barn och unga, augusti – oktober 2021 

Underlag till beslut 
Rapporter om internkontroller augusti - oktober 2021 
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Sn § 101 Uppvaktning 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden uppvaktar Annbritt Grünewald, ersättare i socialnämnden,  
som fyller 80 år i år. 
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