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Plats och tid:

Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Digitalt möte via Teams, kl.08.15-14.30
Socialnämnden ajourneras klockan 11.40, efter § 7, och
återupptas kl. 13.00

Beslutande:

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M)
Louise Winberg (C)
Ann-Britt Grünewald (S)
Katarina Nyberg (V)
Belinda Mattsson (S), §§ 1-7 och § 9
Annette Berg (C)
Roger Siljeholm (M)
Majlis Nyberg (C)

Ej tjänstgörande
ersättare:

Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Ingalill Frank, sektorchef
Emma Solin, ekonom
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare
Margitha Åslund, socialsekreterare familjerätt, §§ 1Kristina Lindfors, socialsekreterare, § 1
Camilla Ånnemark, verksamhetschef Biståndsenheten, § 9
Torbjörn Sunesson, biståndshandläggare, § 9

Utses att justera:

Johan Fredriksson (M)

Justeringens plats och
tid:

Säter, den 27 januari

Paragrafer:

1-9

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Marie-Louise Snell

Sune Hemmingsson

Justerande

Johan Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

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

Justerandes sign

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-01-20

Datum för anslags uppsättande:

2022-01-27

Datum för anslags nedtagande:

2022-02-18

Förvaringsplats för protokollet:

Sociala sektorn

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Sn § 1 Lokal riktlinje för ersättning till familjehem vid
vårdnadsöverflytt av placerade barn och unga
SN2021/0320

Beslut
1. Den lokala riktlinjen för ersättning mm vid vårdnadsöverflytt daterad 2021-12-09
fastställs.
2. Riktlinjen ersätter tidigare riktlinje i Socialnämndens beslut 2011-11-23, § 312.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Riktlinje för ersättning mm vid vårdnadsöverflytt.

Delges

Verksamhetschef IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (12)

Sn § 2

Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Information om förändringar i Föräldrabalken

SN2022/0018

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Margitha Åslund, socialsekreterare familjerätt informerar om förändringar i Föräldrabalken:

Justerandes sign

•

Möjlighet till digital bekräftelse

•

Utrednigningsskyldighet

•

Ökad presumtion

•

Kostnader för provtagning täcks av staten

•

m.m.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Sn § 3 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, augusti- december 2021
Förhandsbedömningar, augusti-december 2021

Underlag till beslut
Rapporter om internkontroll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 4

Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Socialnämndens detaljbudget för 2022

SN2021/0087

Beslut
Socialnämndens detaljbudget för 2022 fastställs enligt förslag från Sociala sektorn.

Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats
socialnämnden för 2022 samt förvaltningens fördelning av budget per verksamhet och
kostnadsställe.
Förslaget bygger på de fastställda direktiven i kommunfullmäktige, tilldelad budgetram, mål
i nämndsplanen samt föregående års löpande uppföljning per månad av verksamheternas
ekonomiska utfall.
Förvaltningens fördelningsförslag
Verksamhet

Budget 2022

Socialnämnden (politisk verksamhet)

713 000

Stab/gemensamma resurser

8 093 000

Individ-och familjeomsorg

48 025 000

Biståndsenheten

4 852 000

Särskilt boende

83 917 000

Hälso-och sjukvårdsteamet

27 676 000

Funktionsnedsättning

60 345 000

Hemtjänst
Integration
Totalt:

42 811 000
-432 000
(budgeterar överskott)
276 000 000 kr

Underlag till beslut
Fördelning av driftsbudget per verksamhet

Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Sn § 5 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 §
Kommunallagen
Beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31.
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

§§ 78-90 (år 2021)

Utdragsbestyrkande
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Sn § 6

Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Verksamhetsinformation

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, sektorchef informerar.
•

Covid-19 situationen
Anställda med bekräftad smitta finns inom alla hemtjänstområden.
Läget kan komma att bli kritiskt i verksamheterna och ledningen inom sociala sektorn
har tittat på lösningar för att lösa eventuell personal- och platsbrist.
Region Dalarna vill att kommunerna ska sköta om smittspårning eftersom Regionen
meddelar att de inte hinner. Vår MAS kommer att svara att Säters kommun inte kan
vara behjälpliga med smittspårningen av samma anledning.

Justerandes sign

•

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen som ska redovisas för socialnämnden kan bli
försenad till följd av Covid-situationen.

•

Jul- och nyårshelgen har varit relativt lugn ute i verksamheterna.

•

Sociala sektorn har av kommunstyrelsesektorn fått i uppdrag att upprätta en
kommunövergripande suicidplan.

•

Systemförvaltarens behörighet är överflyttade till sociala sektorn från IT-enheten.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 7

Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Delgivningar

Beslut
Delgivningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivning av Personliga Ombuds verksamhetsberättelse 2021 samt rapport om avvikelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Sn § 8 Revidering av policy och tillämpningsregler
avseende avgifter inom äldreomsorgen
SN2022/0007

Beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Säter att fastställa uppdaterad policy
för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen med föreslagen ändring.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Säter att fastställa reviderade
tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen med
föreslagen höjning av minimibeloppet.

Ajournering
Ärendet ajourneras kl. 11.30 och återupptas efter § 9, kl. 14.13.

Bakgrund och ärendebeskrivning
För att kunna ta ut korrekt avgift från och med 2022 har sociala sektorn reviderat policy
och tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen med en
föreslagen höjning av minimibeloppet. Revideringen sker till följd av Riksdagens höjning av
minimibeloppet och uppdateringen i Socialtjänstlag (2001:453).
Sociala sektorn föreslå även att nuvarande beskrivning av avgifterna tas bort från policyn
eftersom avgifterna även finns i tillämpningsreglerna och dessa regler lyfts till
kommunfullmäktige varje gång det sker en förändring av en avgift.
Minimibelopp
Med minimibelopp menas det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av egna
medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal
hälso- och sjukvård. Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, enligt
schabloniserade kostnadsposter.

Bakgrund
Riksdagen tog den 16 december 2021 beslut om höjning av minimibeloppet.
Detta innebär att minimibeloppet för 2022 är lägst en tolftedel av 1,4044 gånger
prisbasbeloppet för ensamstående (5653kr/månad) och lägst en tolftedel av 1,1694 gånger
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor (4707 kr/månad).

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Policy och Tillämpnings-regler för avgifter inom äldreomsorgen

Delges
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 9

Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-01-20

Verksamhetsuppföljning Biståndsenheten

SN2022/0019

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Camilla Ånnemark, verksamhetschef för Biståndsenheten och Torbjörn Sunesson,
biståndshandläggare, informerar om verksamheten.
Genomgång av bl.a.:

Justerandes sign

•

Lagstiftning och rättspraxis som styr verksamheten

•

Förekommande omständigheter i det personliga förhållandet vid ansökningar om
insats

•

Ärendemängd, jämförelse över 2019-2021

•

Hanteringen av SIP:ar (samordnad individuell planering) vid utskrivning från
lasarett

•

Tillgänglighet för medborgare

•

Upphandling av nytt verksamhetssystem

•

Utvecklingsplaner

•

M.m.

Utdragsbestyrkande
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