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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 2 (16) 

Plats och tid: Rådhuset Säter, kl. 09.00-09.15 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Ann-Britt 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 

Övriga deltagare: Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare  
 

Utses att justera: Roger Siljeholm (M) 

Justeringens plats och tid: Säter, den 10 mars 

Paragrafer: § 22 - direktjustering 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Marie-Louise Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Roger Siljeholm   

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-10 

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-10 

Datum för anslags nedtagande:  2022-04-01 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 3 (16) 

Plats och tid: Rådhuset Säter, kl. 08.15-11.15 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Ann-Britt 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 

Övriga deltagare: Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare  
Linn Norman, enhetschef Korttidsboendet Skönvik, § 21 
Ingalill Frank, sektorchef, § 21 
Emma Solin, ekonom, § 21 
Camilla Ånnemark, verksamhetschef Biståndsenheten, § 25 

Utses att justera: Roger Siljeholm (M) 

Justeringens plats och tid: Säter, den 14 mars 

Paragrafer: §§ 21 och 23-32 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Marie-Louise Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Roger Siljeholm   
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 4 (16) 

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-10 

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-14 

Datum för anslags nedtagande:  2022-04-05 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 5 (16) 

Sn § 21 Personalplanering Prästgärdet 
SN2022/0099 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende och Linn Norman, enhetschef 
Korttidsboendet Skönvik redovisar olika alternativ till personalplanering på Prästgärdet. 

Information ges även kort om planerna att införa ett planeringssystem på de särskilda 
boendena. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 6 (16) 

Sn § 22 Motion om att alla äldreboenden utrustas  
   med kök 
SN2021/0279 

Beslut 
1. Tjänsteskrivelsen antas som socialnämndens och översänds till kommunstyrelsens 

arbetsutskott som sitt yttrande med förslag att motionen avslås. 
2. Paragrafen förklaras om omedelbart justerad. 

Reservation 
Roger Siljeholm (M), Johan Fredriksson (M) och Marie Sundlöf SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden i 
Säter remitterat en motion om att våra äldreboenden utrustas med kök som lagar mat till de 
boende. Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av 
Håkan Gustâv (L). 

Motionärens förslag 
”Idag är maten på våra äldreboenden av varierande kvalitet och inte sällan serveras den kall. 
Vi måste kunna erbjuda våra äldre inom omsorgen en god och näringsriktig mat. Att få 
maten tillagad på det lokala boendet leder till bättre aptit och en positiv upplevelse kring 
måltiden. 

Då matsvinnet idag är stort kan det leda till att mindre mat behöver kastas. Det kan även ge 
miljömässiga fördelar och minskade transportkostnader. 

Jag föreslår att 
Varje äldreboende utrustas med kök som lagar mat till de boende.” 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remiss med motion 

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 7 (16) 

Sn § 23 Internkontroll - Redovisning av synpunkter, 
klagomål och beröm 
SN2022/0075 

Beslut 
Sammanställningen av synpunkter, klagomål och beröm 2021 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av registrerade synpunkter, klagomål och beröm under 2021. 

Enligt socialnämndens fastställda internkontrollplan 2021 ska registrerade synpunkter, 
klagomål och beröm sammanställas och redovisas till socialnämnden en gång om året.  

Sociala sektorn arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. En viktig 
del av detta är att hantera de synpunkter, klagomål och beröm som registreras för att 
förebygga att brister upprepas och för att hitta eventuella systemfel i organisationen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. sammanställning av synpunkter, klagomål och beröm 

Delges 
Sociala sektorns ledningsgrupp 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 8 (16) 

Sn § 24 Internkontroll - Redovisning av avvikelser 
SN2022/0036 

Beslut 
Sammanställningen av avvikelser 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av registrerade avvikelser under 2021. 

Enligt socialnämndens fastställda internkontrollplan 2021 ska registrerade avvikelser i 
verksamhetssystemet Procapita sammanställas och redovisas till socialnämnden en gång om 
året. Avvikelser inom området hälso- och sjukvård redovisas under våren i den upprättade 
Patientsäkerhetsberättelsen. 

Sociala sektorn arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. En viktig 
del av detta är att hantera de avvikelser som identifieras för att förebygga att brister 
upprepas och för att hitta eventuella systemfel i organisationen. 

Bakgrund 
Den som arbetar i vård eller omsorg har ett ansvar för att förhindra att fel leder till 
allvarliga konsekvenser för dem som får vård, behandling eller insatser från socialtjänsten. 
Ansvaret innefattar en skyldighet att rapportera avvikelser. 
I socialstyrelsens SOSFS 2011:9 finns föreskrift som handlar om säkerställandet av rutiner 
för att identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser samt fel och brister i 
verksamheten. 

Allvarliga avvikelser i vård och omsorg ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). IVO kan bland annat ställa krav på åtgärder som förhindrar upprepning. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. sammanställning av avvikelser 

Delges 
Sociala sektorns ledningsgrupp 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 9 (16) 

Sn § 25 Internkontrollplan 2022 
SN2022/0087 

Beslut 
Internkontrollplanen för 2022, daterad 2022-03-10, fastställs enligt Socialnämndens val till 
internkontrollpunkter med tillhörande sannolikhets – och konsekvensbedömningar: 

Internkontrollpunkt Sannolikhets/konsekvensbedömning 

Upphandling/inköp 3/5 

Inköp av varor och tjänster 4/4 

Betalningsdag; att faktura 4/4 

betalas på rätt dag 5/5 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 5/4 

Kontroll av dataurval 5/4 

Kontroll giltiga användare 5/3 

Ofullständiga akter 4/5 

Inscanning i akter 4/4 

Kontroll öppna verkställigheter 5/4 

Kontroll öppna hälso- och sjukvårdsjournaler 5/4 

Kontroll utredningstid barn och unga 3/4 

Ärendebeskrivning 
Camilla Ånnemark, verksamhetschef Biståndsenheten, redovisar förslag till kontroller som 
kan ingå i internkontrollplan för 2022.  

Efter att KPMG genomförde en revision av kommunens internkontrollarbete beslutade 
socialnämnden att förändra sektorns arbete med internkontrollarbete.  
I nuvarande förslag används kommunens riskmatris som underlag och socialnämnden 
beslutar utifrån förslag från sektorn, vilka kontroller som ska ingå i internkontrollplanen. 

Bakgrund 
Nämnderna har enligt 6 kap. 6 § Kommunallagen (KL), det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Socialnämnden upprättar 
internkontrollplaner som tydliggör vilket ansvar som finns för den interna kontrollen på 
olika nivåer i organisationen för granskning och uppföljning. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande med förslag till punkter till Internkontrollplan 2022 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Sociala sektorns ledningsgrupp 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 10 (16) 

Sn § 26 Budgetuppföljning tom februari 2022 
SN2022/0084 

Beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, redovisar budgetuppföljning t.o.m. 
2022-02-28. 

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande 1,3 milj. kr.  
Underskottet finns hos Hälso- och sjukvårdsteamet på grund av bemanningssjuksköterskor 
och inköp av antigentester. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 11 (16) 

Sn § 27 Verksamhetsrapporter inklusive rapport om 
internkontroller 
SN2022/0085 

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 2022-03-10 12 (16) 

Sn § 28 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 3 och 4 2021 
SN2021/0133 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige 
och kommunrevisionen för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport 
över ej verkställda beslut kvartal 3 och 4 2021. Förvaltningen har även rapporterat de beslut 
som verk-ställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 

Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut 
som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej 
verkställda/verkställda beslut. 

Underlag till beslut 
Sammanställning rapport kvartal 3 och 4 2021 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 13 (16) 

Sn § 29 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

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 
• §§ 7-14 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 14 (16) 

Sn § 30 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, informerar om:  

- det ökade omsorgsbehovet på Särskilt boende vilket medför ökad 
arbetsbelastning för anställda. 

- pågående semesterplanering  

• Diskussion om kommunens planer för åtgärder vid en eventuell flyktingvåg med 
tanke på pågående krig i Ukraina. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 15 (16) 

Sn § 31 Delgivningar 

Beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 

Delgivning 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24 anseende inkomna svar avseende 

granskningsrapport om orosanmälningar samt placering av barn 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24 avseende granskning av internkontroll i 

kommunkoncernen  
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-03-10 16 (16) 

Sn § 32 Deltagande på konferens 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande, kan delta på 
konferensen ” Hot, våld och desinformation – hur kan socialtjänsten arbeta?” den 28 mars 
2022. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande, önskar delta på konferens ”Hot, våld 
och desinformation – hur kan socialtjänsten arbeta?” den 25 mars. 

• Datum: 28 mars 2022 
• Tid: 10.00 – 14.00 
• Plats: Online.  
• Kostnad: 1.000 kronor exklusive moms. 

Innehåll 
Frågor som rör hot och våld är ingenting nytt för socialtjänsten. Sedan den 
uppmärksammade desinformationskampanjen mot socialtjänsten och LVU-lagstiftningen 
tog fart har allt fler kommuner dock sett ett ökat behov av information och utbyte kring 
frågan. Hur hanterar socialtjänsten olika syn på uppdrag och lagstiftningen utifrån kultur 
och värderingar? Vilken information finns att tillgå från myndigheterna? Finns 
framgångsrika arbetssätt i att förebyggande och möta desinformation? Hur agerar 
kommuner som arbetsgivare i frågor som rör hot och våld? Vad vet vi om jämlikhet när det 
kommer till socialtjänstens utredningar och insatser? 

Målgrupp 
Förtroendevalda, chefer och strateger inom socialtjänst samt HR- och 
kommunikationsfunktioner inom kommuner. 
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