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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl.08.15-12.15 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C), §§ 46-50 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S), §§ 46-50 
Hans Göran Steneryd, ordförande, §§ 51-59 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Annbritt Grünewald (S) – anmäler jäv för § 52 
Katarina Nyberg (V) 
Belinda Mattsson (S) 
Annette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

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

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare vuxengruppen, § 46 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och 
familjeomsorgen, §§ 46-50 
Kjell Hovd, budget- och skuldrådgivare, § 50 
 

Utses att justera: Johan Fredriksson (M) 

Justeringens plats och tid: Säter, tisdagen den 24 maj 2022 

Paragrafer: §§ 46-59 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande §§ 46-50 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Ordförande §§ 51-59  Justerande  

   

Hans-Göran Steneryd  Johan Fredriksson 
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-05-12 

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-24 

Datum för anslags nedtagande:  2022-06-15 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 46 Uppföljning av insatser för vuxna missbrukare 
2020-2021 
SN2022/0070 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emmas Sandgren, 1:e socialsekreterare presenterar uppföljning av insatser för vuxna 
missbrukare 2020-2021. 

Uppföljning av insatser för vuxna med missbruks/beroendeproblem 
UIV är ett verksamhetssystem för uppföljning av beviljade insatser för vuxna individer med 
missbruks- beroendeproblem. Uppföljning 2021 visar att 34 individer, av de som varit 
aktuella inom IFO, har beviljats insatser som pågått i minst 7 dagar och därmed ingår i 
sammanställningen. Uppföljningen och analys sker på gruppnivå och resultatet kommer att 
redovisas årligen för Socialnämnden. 
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Sn § 47 Remiss Strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor i Dalarnas län 
SN2022/0139 

Beslut 
Socialnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och översänder till kommunstyrelsen 
för vidare handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören har begärt yttrande över remiss om strategi för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor i Dalarnas län. 

Frågeställningar i remissen är: 
• Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert arbete kring mäns våld 

mot kvinnor 
• Kan din organisation stå bakom den regionala strategin? 

Kommunens policy 
Säters kommun har idag en ”Policy för att förebygga och bekämpa våd i nära relationer”, 
antagen av kommunfullmäktige 2019-09-19. Utifrån policyn har varje sektor upprättat en 
handlingsplan för sin verksamhet. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i 
Falun och länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor. Syftet med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda 
aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld 
mot kvinnor. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remiss Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Dalarnas län 

Delges 
Kommundirektören 
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Sn § 48 Internkontroll avseende utredningstider och 
förhandsbedömningar – individ- och familjeomsorgen 
SN2022/0145 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2022 anges att genomförd kontroll ska 
rapporteras till socialnämnden vid avvikelse enligt fastställd frekvens.  

Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd avvikelse vid internkontroll avseende: 

• Utredningstider, januari – mars 2022 
• Förhandsbedömningar, januari – mars 2022 

Underlag till beslut 
Rapporter om internkontroll 
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Sn § 49 Budgetuppföljning till och med april 2022 
SN2022/0084 

Beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2022-04-30. 

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande 2,2 milj. kr.  

• Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på 1,5 milj. kr. Det är 
kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. 

• Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på 750 000 kr på grund 
av merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av 
antigentester.  

• Hemtjänstens underskott på 900 000 kr, beror på förstärkning av nattbemanning 
samt ökade drivmedelskostnader. 
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Sn § 50 Verksamhetsberättelse skuldsanering och 
budgetrådgivning 
SN2022/0146 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kjell Hovd, handläggare skuldsanering och budgetrådgivning, redovisar 
verksamhetsberättelsen för 2021. 
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Sn § 51 Uppföljning av revisorernas granskning av bl.a. 
Socialnämndens hantering gällande granskning av loggar 
SN2022/0061 

Beslut 
1. Tjänstemannautlåtandet antas som nämndens egen och översänds till 

kommunfullmäktige som sitt yttrande. 
2. Riktlinje för loggkontroll och behörighet, reviderad 2022-03-21, antas av 

socialnämnden. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Säters kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tre 
granskningar genomförda åren 2016 till 2020. 

Socialnämnden berörs när det gäller granskning av loggkontroll inom socialtjänsten. Av 
granskningen framgår att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades vid den tidigare genomförda granskningen vilket innebär 
att dessa rekommendationer kvarstår. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för loggkontroll och behörighet 
Granskningsrapport 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Systemförvaltare Sociala sektorn 
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Sn § 52 Utdelning av avkastning från sociala fonder 
SN2022/0091 

Beslut 
Medel från avkastningen från de fonder som förvaltas av kommunen och som 
administreras av socialnämnden beviljas enligt förslag. 

Anmälan om jäv 
Annbritt Grünewald (S) anmäler jäv i ärendet och deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av socialnämnden har en 
samlad avkastning på 70 000 kr att fördela år 2022.  
Utifrån fastställda kriterier har förvaltningen tagit fram följande förslag till fördelning från 
avkastning från samlade fondmedel enligt nedan. 

Sökande Ansökt summa Beviljas 
1  - 0 kr 

2.  10 000 kr 10 000 kr 

3.  5 500 kr 5 500 kr 

4.   10 000 kr 400 kr 

5.  1 500 kr 1 500 kr 

6.  1 500 kr 1 500 kr 

7.  20 000 kr 20 000 kr 

8.  2 200 kr 2 200 kr 

9.  2 000 kr 2 000 kr 

10.  2 000 kr 2 000 kr 

11.  2 000 kr 2 000 kr 

12.  9 000 kr 9 000 kr 

13.  15 000 kr 0 kr 

14. Verksamheten funktionsnedsättning 100 000 kr 0 kr 

15.  2 500 kr 2 500 kr 

16.  2 500 kr 2 500 kr 

17.  2 500 kr  2 500 kr 

18.  2 500 kr 2 500 kr 

19.  2 500 kr 2 500 kr 

20.  2 500 kr 2 500 kr 

Summa: 193 700 kr  69 100 kr  
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Sn § 7 forts. 

Bedömningsgrunder 
Socialnämnden har i 122 §/1999-04-21 fastställt kriterier, som skall ligga till grund för 
utdelning av de samlade fonderna: 

• förebyggande arbete för barn i skolåldern från låg- till högstadiet, 
• till aktiviteter för psykiskt funktionshindrade/handikappade, där ersättningsformer 

saknas. 

Länsstyrelsen har vid tillsyn framfört synpunkter på socialnämndens kriterier. 
Synpunkterna betonade att utdelning inte ska ske till organisationer eller till sådana ändamål 
som kan och ska tillgodoses genom skattemedel i form av andra bidrag. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
De sökande 
Ekonomienheten 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-05-12 12 (18) 

Sn § 53 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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Sn § 54 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

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 
• §§ 27-30 
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Sn § 55 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om : 

• Verksamheternas svårighet att rekrytera vikarier till sommaren 
• Positiv befolkningsprognos för Säter vilket innebär ökade skatteintäkter 
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Sn § 56 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 1 2022 
SN2022/0096 

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 1 2022. 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 1 2022 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sn § 57 Delgivningar 

Beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delgivning av beslut från Kulturnämnden i Säter: 

• Kn § 31 Riktlinjer för lös konst i Säters kommun, förhållningssätt och 
administration 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-05-12 17 (18) 

Sn § 58 Finansiering av verksamhet med nattvandring i 
syfte att motverka oroligheter bland ungdomsgrupper 
SN2022/0162 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att omfördela budget och avsätter 50 000 kr till att stödja 

föreningar som vill vara vuxna på stan under sommaren och därmed motverka 
oroligheter i och från ungdomsgrupper. 

2. Beslutet är under förutsättning att även Barn- och utbildningsnämnden omfördelar 
medel för att bidra med motsvarande. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslås avsätta 50 000 kr från sin budget till att stödja föreningar som vill 
vara vuxna på stan under sommaren och därmed motverka oroligheter i och från 
ungdomsgrupper. 

Bakgrund 
Säters kommun har under 2020 och 2021 avsatt medel för att stödja föreningar som vill 
vara vuxna på stan under sommaren och därmed motverka oroligheter i och från 
ungdomsgrupper. Finansieringen har bestått i att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden vardera har avsatt 50 000 kr från respektive budget. Ansvaret för att 
samordna nattvandringen har lagts på Fritidsenheten som ligger under Kommunstyrelsen i 
Säters kommun. 

Verksamheten startades bl.a. med anledning av Covid-19-situationen och att planerade 
evenemang för ungdomar ställdes in som följd. Man ville motverka att stora grupper av 
ungdomar istället samlas under okontrollerade former. Åtgärden blev en verksamhet där 
representanter från olika föreningar nattvandrade under helger för att stödja ungdomar och 
mot-verka/stävja uppkomna motsättningar. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 59 Heldag för socialnämndens sammanträde den 9 
juni 

Beslut 
Socialnämndens sammanträde den 9 juni 2022 utökas till att omfatta en heldag. 

Ärendebeskrivning 
Tiden för socialnämndens sammanträde den 9 juni beräknas omfatta mer än en halvdag. 
Detta på grund av ärendenas natur och flertalet inplanerade föredragare. 

 


	Sn § 46 Uppföljning av insatser för vuxna missbrukare 2020-2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Uppföljning av insatser för vuxna med missbruks/beroendeproblem

	Sn § 47 Remiss Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Dalarnas län
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Kommunens policy
	Bakgrund

	Sn § 48 Internkontroll avseende utredningstider och förhandsbedömningar – individ- och familjeomsorgen
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Sn § 49 Budgetuppföljning till och med april 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Sn § 50 Verksamhetsberättelse skuldsanering och budgetrådgivning
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning

	Sn § 51 Uppföljning av revisorernas granskning av bl.a. Socialnämndens hantering gällande granskning av loggar
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning

	Sn § 52 Utdelning av avkastning från sociala fonder
	Beslut
	Anmälan om jäv
	Ärendebeskrivning

	Sn § 53 Verksamhetsrapporter inklusive rapport om internkontroller
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Sn § 54 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Sn § 55 Verksamhetsinformation
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Sn § 56 Rapport avseende ej verkställda beslut   – kvartal 1 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ej verkställda beslut
	Verkställda beslut
	Rapport till revisorer och kommunfullmäktige


	Sn § 57 Delgivningar
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Sn § 58 Finansiering av verksamhet med nattvandring i syfte att motverka oroligheter bland ungdomsgrupper
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund

	Sn § 59 Heldag för socialnämndens sammanträde den 9 juni
	Beslut
	Ärendebeskrivning




