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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Plats och tid:

Rådhuset Säter, kl.08.15-1315
Ajournering vid § 38, kl. 11.49-12.14

Beslutande:

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S)
Annbritt Grünewald (S)
Katarina Nyberg (V)
Belinda Mattsson (S)
Majlis Nyberg (C)
Håkan Gustâv (L)
Louise Winberg (C)

Ej tjänstgörande
ersättare:

-

Övriga deltagare:

Ingalill Frank, sektorchef
Emma Solin, ekonom
Milis Snell, nämndsekreterare
Gudrun Sjöberg, verksamhetsledare Samverkansteamet, § 35
Helene Johansson, coach Samverkansteamet,§ 35
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och
familjeomsorgen, §§ 35-36
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare vuxengruppen, §§ 36
Lisa Wass, tf 1:e socialsekreterare vuxengruppen, §§ 36
Stina Karlmats, praktikant socionomprogrammet, §§ 36

Utses att justera:

Belinda Mattsson (S)

Justeringens plats
och tid:

Säter, den 20 april 2022

Paragrafer:

§§ 35-44

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Milis Snell

Sune Hemmingsson

Justerande

Namn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

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

Justerandes sign

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-04-13

Datum för anslags uppsättande:

2022-04-20

Datum för anslags nedtagande:

2022-05-12

Förvaringsplats för protokollet:

Sociala sektorn

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 35 Samverkansteamet Säter
– verksamhetsrapport 2021
SN2022/0098

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Gudrun Sjöberg, verksamhetsledare Samverkansteamet Säter och Helen Johansson, coach,
redovisar verksamhetsrapport för perioden 2021-07-01 till 2021-12-31.
Resultatet för år 2021 visar att 70 procent av deltagarna uppnådde verksamhetens mål och
har efter avslut gått vidare till studier, insatser via arbetsförmedlingen eller annan
arbetsrehabiliterande åtgärd. Några individer har även nått egen försörjning.

Samverkansteamet Säter
Samverkansteamet är en verksamhet finansierade via finansiell samordning, Södra Dalarnas
Samordningsförbund. Verksamheten startade juni 2018 och Säters Kommun var tidigare en
del i samverkansteamet i Hedemora. Parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Dalarna och Säters Kommun.
Verksamhetens uppdrag och mål är att erbjuda kvalificerad och professionellt stöd för
personer som har behov av samordnad rehabilitering för att öka personenens
förutsättningar för egen försörjning och att deltagarna ska komma vidare mot arbete eller
studier.
Grundmetoden är lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt med tilltro till att varje
människa har förmåga att äga sin egen lösning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 36 Uppföljning av våldsärenden 2020-2021
SN2022/0070

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______

Ärendebeskrivning
Emmas Sandgren, 1:e socialsekreterare och Lisa Wass, tf 1:e socialsekreterare presenterar
uppföljning av våldsärenden samt hur vuxengruppen arbetar med olika typer av
våldsärenden.
Det kommer även att ske en presentation av insatser för vuxna missbrukare 2020-2021.

Uppföljning av beviljade insatser för vuxna inom våld i nära relation
UIV är ett verksamhetssystem för uppföljning av beviljade insatser för vuxna. Under året
2021 har en uppföljning av beviljade insatser för vuxna tillhörande våld i nära relationer
genomförts. Uppföljningen visar att 14 individer har beviljats insatser för utsatthet i våld i
nära relation. Uppföljning och analys sker på gruppnivå och resultatet kommer att
redovisas årligen för Socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 37 Budgetuppföljning till och med mars 2022
SN2022/0084

Beslut
Sektorchefen får i uppdrag att senast på socialnämndens sammanträden den 9 juni i år,
presentera förslag till åtgärd motsvaranden en besparing 0,5 milj kr inom vård- och
omsorgsverksamheten (exklusive individ- och familjeomsorgen och hälso- och
sjukvårdsenheten).
______

Ärendebeskrivning
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2022-03-31.
Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott motsvarande 3,3 milj. kr för 2022.
Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på 2,8 milj. kr. Det är
kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger verksamhetens budget.
Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på 0,5 milj. kr på grund av
merkostnader för bemanningssjuksköterskor och inköp av antigentester.

Delges
Kommunstyrelsen
Sektorchef
Verksamhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 38 Socialnämndens budget 2023-2025
SN2022/0119

Beslut
1. Förslag till budget 2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2025 fastställs med
följande förändringar avseende volymökningar:
• förslag 2 vilket innehåller volymökningar gällande personalbemanning på
Prästgärdet
• avseende kostnad för placeringar inom individ- och familjeomsorgen ska en
volymökning motsvarande 2 milj. kr ingå
2. En begäran lämnas till kommunfullmäktige om en utökad budgetram för 2023
med 11 502 tkr vilket motsvarar en budgetram på 293 850 tkr.
3. Sektorchefen får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning inklusive konsekvenser
för att ta bort delade turer/långturer på Enbackagården och Skedvigården.
Förslaget ska senast presenteras på socialnämndens sammanträde den 9 juni 2022.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.49 för diskussion inom majoritets- och
oppositionsgrupperingarna. Sammanträdet återupptas kl. 12.14.
______

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetram som tilldelats Socialnämnden 2023 på 282,3 milj. kr, är inte
tillräcklig för att Socialnämnden ska ha en budget i balans. Under 2023 kommer bland
annat ett nytt särskilt boende och en ny gruppbostad vara färdigbyggda. Detta medför
ökade kostnader för Socialnämnden.

Konsekvensbeskrivning
Om Socialnämnden inte tilldelas den budgetram som begärs kommer besparingsåtgärder
bli nödvändiga i Socialnämndens verksamheter. Eventuella förslag på åtgärder kommer att
tas fram efter Kommunfullmäktiges beslut om nämndernas budgetramar i juni 2022.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Förslag till budget 2023

Delges
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 39 Nämndsplan 2022–2023
SN2022/0127

Beslut
Socialnämndens reviderade nämndplan för 2022–2023, daterad 2022-04-13, fastställs.
______

Ärendebeskrivning
I samband med att budget för 2022–2023 fastställs har Socialnämndens nämndsplan
uppdaterats med aktuell information.

Nämndsplan
Socialnämndens nämndsplan t.o.m. 2023 är utarbetad enligt direktiv från
kommunstyrelsesektorn.
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att
ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar.
Förutom detta anges vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar
och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar
socialnämnden vilka prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och
kontinuerligt återrapporteras till nämnden.

Underlag till beslut
Nämndsplan

Delges
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 40
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 41 Socialnämndens informationshanteringsplan
SN2022/0076

Beslut
Socialnämndens informationshanteringsplan, daterad 2022-04-13, fastställs.
______

Ärendebeskrivning
Socialnämndens informationshanteringsplan (tidigare benämnd dokument-hanteringsplan)
har reviderats med gallringsregler för:
•
•
•
•

Personuppgiftsincident – anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Sociala medier - upprättande och avslut
Debiteringsunderlag till ekonomisystem
Kassaboksblad för den enskildas privata medel

Bakgrund
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en dokumenthanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras
av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av
vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde.
Planen ska vidare styra hanteringen av allmänna handlingar hos socialnämnden. Den är
nämndens redskap för att skapa enhetliga rutiner. I dokumenthanteringsplanen finns
anvisningar för hur handlingarna ska hanteras: om de ska bevaras eller gallras, hur de ska
sorteras och förvaras, om de ska diarieföras och så vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Reviderad Informationshanteringplan

Delges
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 42
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 §
Kommunallagen
Beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-03-01—2022-03-31.
______

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-03-01—2022-03-31.
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

§§ 15-26

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 43 Verksamhetsinformation
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______

Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, sektorchef, informerar att dialog förs med Kvinnojouren i Hedemora för
eventuellt framtida samarbete med Säters kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Socialnämnden

2022-04-13

Sn § 44 Fråga från politiker – samverkan mellan
socialtjänst och elevhälsa
SN2022/0128

Beslut
Sektorns svar kommer att lämnas på socialnämndens sammanträde i september 2022.
______

Ärendebeskrivning
Katarina Nyberg (V) har inkommit med följande frågeställning:
•
•

Justerandes sign

Elevhälsan, hur fungerar den? Samverkan socialtjänsten /elevhälsan?
Frågar med anledning av hur elever mår, vilken beredskap finns vid krissituationer?

Utdragsbestyrkande
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