
 
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-12-09 1 (16) 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-12-09 

Innehållsförteckning 
Sn § 103 Ansökan om bidrag för 2022 från RSMH Hoppet ................................. 4 

Sn § 104 Granskning av rutiner vid orosanmälan samt placering av  
  barn – och unga i familjehem/HVB-hem ............................................... 5 

Sn § 105 Medborgarförslag om aktivitetslokal på Prästgärdet ............................. 6 

Sn § 106 Riktlinje för användande av gemensamma lokaler på de  
  särskilda boendena i Säters kommun ................................................... 9 

Sn § 107 Budgetuppföljning t.o.m. november 2021 ........................................... 10 

Sn § 108 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen ... 11 

Sn § 109 Verksamhetsinformation från sociala sektorn ..................................... 12 

Sn § 110 Beredningsärende - Lokal riktlinje för ersättning till  
  familjehem vid vårdnadsöverflytt av placerade barn och unga ........... 13 

Sn § 111 Verksamhetsrapporter inklusive rapport om internkontroller .............. 14 

Sn § 112 Rapport från Södra Dalarnas Samordningsförbund  
  avseende försörjningsmått .................................................................. 15 

Sn § 113 Revisorernas granskning av socialnämndens styrning och arbete ..... 16 
 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-12-09 2 (16) 

Plats och tid: Rådhuset Säter, kl.08.15-11.45 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Roger Carlsson (SD)  
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 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Anette Kruse, administratör RSMH, § 103 
Mats Hedin, ordförande RSMH Hoppet, § 103 
Bo Bergman, kassör RSMH, § 103 
Margitha Åslund, socialsekreterare familjerätt, § 110 

Utses att justera: Marie Sundlöf (SD) 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 103-113 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Marie-Louise Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Marie Sundlöf   
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-12-09 

Datum för anslags uppsättande: 2021-12-09 

Datum för anslags nedtagande:  2022-01-03 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Protokoll Datum Sida 
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Sn § 103 Ansökan om bidrag för 2022 från RSMH 
Hoppet 
SN2021/0273 

Beslut 
1. RSMH Hoppet beviljas föreningsbidrag med 165 000 kronor för verksamhetsåret 

2022.  
2. Sektorchef får i uppdrag att teckna nytt avtal med RSMH Hoppet Säter. 

Ärendebeskrivning 
Representanter från RSMH, besöker nämnden och föredrar ansökan om föreningsbidrag 
för verksamhetsåret 2022, på 165 000 kr.  
Ansökan är en av förutsättningarna för att RSMH Hoppet Säter ska kunna bedriva 
verksam-het för personer med psykisk funktionsnedsättning. Sociala sektorn ansvara för 
RSMH:s personal från och med 10 september 2020. Personal-kostnaden är ca 360 000 
kr/år. 

Bakgrund 
RSMH Hoppet har årligen fått föreningsbidrag från Socialnämnden, Säters kommun. 
Föreningens verksamhet utgör ett komplement till kommunens lagstyrda uppdrag. 

Fr o m 10 september 2020 har sociala sektorn övertagit anställningarna för två personal 
som arbetar i RSMH då föreningen ej kunde fortsätta att vara arbetsgivare. Anställningarna 
är tidsbegränsade och följer Arbetsförmedlingens beslut om lönebidrag för personalen. 

Föreningsbidraget är inte indexreglerade vilket betyder att en uppräkning inte sker 
automatiskt. 
Samverkan med RSMH Hoppet kommer att regleras i ett avtal mellan Socialnämnden, 
Säters kommun och RSMH Hoppet Säter för år 2021. Avtalet förlängs med ett år i taget 
om inte uppsägning skett eller omförhandling begärts en månad innan verksamhetsårets 
utgång eller senast den 30 november.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om bidrag 

Delges 
Sociala sektorns ekonom 
RSMH Hoppet 
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Sn § 104 Granskning av rutiner vid orosanmälan samt 
placering av barn – och unga i familjehem/HVB-hem 
SN2021/0294 

Beslut 
Tjänstemannautlåtandet antas som socialnämndens egen och översänds till 
kommunfullmäktige som sitt svar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har begärt in yttrande avseende revisionsrapport – granskning av 
rutiner vid orosanmälan samt placering av barn och unga i familjehem/HVB-hem. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att nämndens styrning 
och uppföljning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av placerade barn till 
stora delar är ändamålsenlig. Av granskningen framgår dock ett antal utvecklingsområden 
och dessa har bemötts i ett tjänsteutlåtande från sociala sektorn. 

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer översiktligt granskat kommunens 
rutiner vid orosanmälan samt placering av barn och unga i familjehem/HVB-hem. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Begäran från Kommunfullmäktige inklusive revisionsrapport 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Sn § 105 Medborgarförslag om aktivitetslokal på 
Prästgärdet  
SN2021/0101 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar, med motiveringen i sociala sektorns tjänsteutlåtande, 

föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om 
aktivitetslokal för externa deltagare på nya SÄBO Prästgärdet. 

2. Socialnämnden bedömer att det är positivt om det finns lokaler för gemensamma 
aktiviteter i det kommande seniorboendet Fågelsången. Det är ju bekräftat att 
ofrivillig ensamhet kan innebära psykisk ohälsa. Självklart gör det självständiga 
bostadsbolaget utifrån aktiebolagslagens krav sina bedömningar och beslutar hur 
lokalerna i seniorboendet ska disponeras. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
medborgarförslaget om gemensamma lokaler i seniorboendet Fågelsången är 
besvarat. 

Förslag i beslutsgång 
Socialnämndens ordförande har tagit fram förslag till ett politiskt yttrande och förslag till 
beslut. Det politiska yttrandet har delgivits socialnämnden i kallelsen inför dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågar till nämndens ledamöter om det förslag till beslut i det politiskt 
yttrande kan bli socialnämndens beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Politiskt yttrande 
Medborgarförslaget innehåller två separata förslag: 

A) Aktivitetslokal på nya SÄBO Prästgärdet för externa deltagare 
B) Gemensamma lokaler på seniorboendet Fågelsången  

Socialnämnden beslutar, med motiveringen i sociala sektorns tjänsteutlåtande, föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om aktivitetslokal 
för externa deltagare på nya SÄBO Prästgärdet. 

 

    Forts.  
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§ 105 forts. 

Socialnämnden bedömer att det är positivt om det finns lokaler för gemensamma 
aktiviteter i det kommande seniorboendet Fågelsången. Det är ju bekräftat att ofrivillig 
ensamhet kan innebära psykisk ohälsa. Självklart gör det självständiga bostadsbolaget 
utifrån aktiebolagslagens krav sina bedömningar och beslutar hur lokalerna i seniorboendet 
ska disponeras. 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
medborgarförslaget om gemensamma lokaler i seniorboendet Fågelsången är besvarat. 

Sektorns ståndpunkt 
Gemensamhetsytorna på kommunens särskilda boenden ska endast nyttjas av externa 
aktörer i samband med anordnande av aktiviteter som omsorgstagare på kommunens 
särskilda boenden kan delta i. 

Konsekvenser vid utlåning/uthyrning till extern part 
De omsorgstagare/boende som bor på enheten betalar i sin hyra för del av 
gemensamhetsytor men kommunen betalar merparten för dessa ytor. 

Användandet av en lokal innebär vissa kostnader för den som lånar ut lokalen såsom tex 
städ, förbrukningsmaterial, iordningställande m.m. Detta skulle innebära att kommunen 
skulle behöva fakturera den som nyttjar lokalen. 
Kommunen bör inte bedriva uthyrning av lokaler då det skulle kunna konkurrera med 
privata uthyrare. 

Det blir också svårt att avgränsa vilka föreningar eller organisationer som skall ges 
möjlighet att nyttja lokalerna på de särskilda boendena samt vem som skall göra den 
bedömningen. Ska bara vissa föreningar ges möjlighet och hur ska detta motiveras för 
andra som utestängs? 

Dörrarna till kommunens särskilda boenden låses vid 18:00 tiden för att ingen obehörig 
skall komma in då personalbemanningen är lägre kväll och natt och detta gör att det är 
extra svårt att upplåta lokalerna kvällstid då det skulle störa den ordinarie verksamheten. 
Dessutom har många av de boende en demenssjukdom och blir oroliga av nya ljud och 
främmande människor. 

Om lokalerna skall användas av externa föreningar, måste följande frågor utredas: 

• Vem ska säkerställa att lokalen är tom, städad och låst?  
• Vem sköter bokningar, betalar för städning och förbrukningsmaterial? 

 
Forts.  
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§ 105 forts. 

När det inte råder pandemi bedriver verksamheterna egna aktiviteter samt aktiviteter 
tillsammans med pensionärsföreningar och kyrkan. Dessa aktiviteter sker på dagtid i de 
gemensamma lokalerna. Skulle lokalerna nyttjas av externa föreningar försvinner 
spontaniteten till att nyttja lokalerna för verksamheten. 

Efter att tagit lärdom av rådande pandemi kan sektorn inte heller se det som lämpligt att 
externa aktörer, som inte har syfte att anordna aktiviteter där omsorgstagare kan delta, ska 
ges möjlighet att nyttja lokalerna. Detta för att skydda våra äldre. 

Kommunen har ett stort ansvar för att omsorgstagare och medarbetare ska kunna känna 
sig säker och trygg i sitt boende eller på sin arbetsplats och det är av största vikt att 
tydliggöra att ett särskilt boende inte är en offentlig lokal utan ett boende och arbetsplats. 

Omvärldsbevakning 
Hedemora kommun lånar inte ut gemensamhetsutrymmena på de särskilda boendena och 
inte heller Falun, Borlänge eller Smedjebacken 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat medborgarförslag om aktivitetslokal på nya 
särskilda boendet Prästgärdet till socialnämnden för yttrande.  
Medborgarförslag lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25. 

Medborgarens förslag 
”En önskedröm - Detta vore väl något att försöka planera för en lokal på Prästgärdets 
äldreboende och för planerna på ett seniorboende av Fågelsången. Det vore också ett bra 
sätt för kommunens anhörigvårdare att kunna träffas på. Tänk även på en lokal för 
mjukslöjd. Det råder ju stor brist på lokaler i kommunen för detta ändamål. Förr kunde 
man ju få låna skolornas slöjdsalar, men inte nu längre varför? PRO i Säter saknar sådana 
lokaliteter.” 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Majoritetens yttrande 
Medborgarförslag 

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 106 Riktlinje för användande av gemensamma 
lokaler på de särskilda boendena i Säters kommun  
SN2020/0198 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att gemensamhetsytorna på kommunens särskilda boenden endast 
ska nyttjas av externa aktörer som anordnar aktiviteter som omsorgstagare på de särskilda 
boendena för äldre kan delta i. 

Förvaltningens ståndpunkt 
De gemensamma lokalerna på kommunens särskilda boenden är en resurs för de 
omsorgstagare som bor på enheten och medarbetare på arbetsplatsen och ska användas till 
t.ex. social samvaro, underhållning, interna möten, födelsedagsfirande och andra 
sammankomster. Gemensamhetsytorna ska endast nyttjas av externa aktörer som anordnar 
aktiviteter som omsorgstagare på Fågelsången, Enbackagården och Skedvigården kan delta 
i tex. bingo eller andakter. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för hur de gemensamma lokalerna på 
kommunens särskilda boenden för äldre ska nyttjas. 

Bakgrund 
Frågan har på Kommunala Pensionärsrådet under våren 2020 eftersom en del 
pensionärsorganisationer har behov av möteslokaler. Socialnämnden gav den 12 november 
2020 i uppdrag till sektorchefen att ta fram förslag till riktlinje för hur de gemensamma 
lokalerna på kommunens särskilda boenden för äldre ska nyttjas. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Kommunala Pensionärsrådet 
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 107 Budgetuppföljning t.o.m. november 2021 
SN2021/0047 

Beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2021-11-30. 

Kommentarer 
Socialnämndens prognos för helåret 2021 visar ett underskott motsvarande 12,1 milj. kr. 
Det är en försämring med 100 000 kr 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. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-12-09 11 (16) 

Sn § 108 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 
35 § Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

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 

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 
• §§ 73-77 

Redovisade ordförandebeslut 
• Beslut om ersättning för inkomstbortfall 2021-11-10 
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Sn § 109 Verksamhetsinformation från sociala sektorn 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar: 

• Vissa restriktioner har återinförts på grund av ökad Covid-smitta i landet, 
exempelvis digitala möten i stället för fysiska och möjlighet till arbete på distans 

• Säters kommun har från Boverket beviljats 13,1 milj. kr i statliga medel till bygget 
av det nya särskilda boendet, Prästgärdet.  
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-12-09 13 (16) 

Sn § 110 Beredningsärende - Lokal riktlinje för 
ersättning till familjehem vid vårdnadsöverflytt av 
placerade barn och unga 
SN2021/0320 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjen ska utgöra ett stöd till socialsekreterare vid frågor om vårdnadsöverflytt och 
skälig ersättning till familjehem som blir särskilt förordnade vårdnadshavare, eller andra 
personer som blir särskilt förordnad vårdnadshavare för barn som saknar vårdnadshavare. 

Denna riktlinje ersätter tidigare fastställd riktlinje enligt beslut i socialnämnden  
2011-11-23, § 312. 

Bakgrund 
Socialnämnden är skyldig att överväga vårdnadsöverflytt när ett barn varit placerat tre år i 
ett familjehem enligt 6 kap 8 § SoL (Socialtjänstlagen). Enligt Föräldrabalken har 
Socialnämnden en skyldighet att ansöka om vårdnadshavare för barn som saknar 
vårdnadshavare helt eller saknar vårdnadshavare i Sverige. För att få lämpliga personer att 
ställa upp är det viktigt med en skälig ersättningsnivå. Ersättning kan utgå till dess barnet 
har gått ut gymnasiet, dock som längst till och med juni månad det år ”barnet” fyller 21 år. 
Vad gäller övriga särskilt förordnade vårdnadshavare finns inget lagstöd för ersättning.  

I samband med att Säters kommun började ta emot ensamkommande barn väcktes frågan 
och Socialnämnden i Säter tog 2011-11-23 Sn § 312 Dnr Sn 11/000104 ett särskilt beslut 
om hur dessa särskilt förordnade vårdnadshavare skulle ersättas.  
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-12-09 14 (16) 

Sn § 111 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 inne-håller 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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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-12-09 15 (16) 

Sn § 112 Rapport från Södra Dalarnas 
Samordningsförbund avseende försörjningsmått 
SN2021/0313 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande i Socialnämnden i Säter, redovisar rapport från Södra 
Dalarnas Samordningsförbund. 

Rapporten jämför Avesta, Hedemora och Säter med länet och riket när det gäller: 

• Försörjningsmått 2014-2020, genomsnittligt utbetalt belopp per individ (16-64 år) 
och år för ohälsa, arbetslöshet och ekonomiskt bistånd 

• Helårsekvivalenter för första halvåret 2021 antal helårspersoner som försörjdes av 
samhället, andel av befolkningen (20-64 år) 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-12-09 16 (16) 

Sn § 113 Revisorernas granskning av socialnämndens 
styrning och arbete 
SN2021/0333 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, ordförande Socialnämnden i Säter, informerar om revisorernas årliga 
möte med revisorerna och deras granskning av Socialnämndens styrning och arbete.  
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