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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl. 08.15-16.15 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Annbritt Grünewald (S) 
Birgitta Sputnes (S) 
Katarina Nyberg (S)  
Belinda Mattsson (S) 
Annette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M), §§ 60-65, kl 08.15-12.00 
Majlis Nyberg (C)  

Ej tjänstgörande 
ersättare: 

Jan-Erik Steen (S), ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Mona Forsling, sjuksköterska, § 61 och 63 
Maria König, MAS, §§ 61 och 63 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, § 63 
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare, § 66 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende, § 67 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, § 67 

Utses att justera: Anette Berg (C) 

Justeringens plats 
och tid: 

Säter, den 14 juni 2022 

Paragrafer: §§ 60–72 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-09 

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-14 

Datum för anslags nedtagande:  2022-07-06 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 60 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 § 61 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Sociala 
sektorn 
SN2022/0053 

Beslut 
Patientsäkerhets- och kvalitetssäkerhetsberättelsen avseende 2021 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Maria König, MAS och Mona Forsling, sjuksköterska redovisar patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse avseende 2021.  

Bakgrund 
Patientsäkerhetsberättelse är all hälso- och sjukvårdsverksamhet skyldig att upprätta årligen 
enligt patientsäkerhetslagen 2010:659. Kvalitetsberättelse har tidigare inte gjorts inom 
sociala sektorn och det har beslutats att dessa ska skrivas årligen i ett gemensamt dokument 
från och med 2021. Berättelserna beskriver hur de olika verksamheterna inom sociala 
sektorn har arbetat med patientsäkerhet och kvalitetsarbete. 

Underlag till beslut 
Patientsäkerhets- och kvalitetssäkerhetsberättelsen 2021 

Delges 
Sociala sektorns ledningsgrupp och stab 
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Sn § 62 Kriterier för att bevilja plats på Särskilt boende 
SN2022/0175 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, redovisar socialnämndens fastställda riktlinjer för att bevilja plats 
på särskilt boende i Säters kommun. 

Särskilt boende  
För att beviljas särskild boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och 
tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av fysisk, psykisk 
och social art. I särskilt boende ingår mat, tvätt, larm, daglig översyn av golv och 
hygienutrymmen, städ av gemensamma utrymmen och vissa kollektiva aktiviteter samt 
tillgång till sjuksköterska.  

Individuella behov ska prövas som ett separat hemtjänstbeslut.  

För att beviljas särskilt boende måste någon eller några av kriterierna vara uppfyllda:  

• Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och 
bedömt som otillräckligt.  

• Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan 
tillgodoses i ordinärt boende.  

• Den enskilde har utredd demenssjukdom som medför omfattande svårigheter i det 
ordinära boendet.  

• Den enskilde har prövat eller det har övervägts korttidsvistelse/växelvård och detta 
har befunnits otillräckligt.  

Bakgrund 
Socialnämnden har 2022-04-13 begärt att få information om vilka kriterier det är för att bli 
beviljad plats på Särskilt boende. 

Underlag till beslut 
Riktlinjer vid handläggning av bistånd 
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Sn § 63 Personaltäthet Hälso- och sjukvårdsteamet 
SN2022/0136 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, Maria König, MAS och 
Mona Forsling, sjuksköterska (tillförordnad MAS vid socialnämndens begäran) informerar 
om: 

• Personaltäthet – rätt dimensionering 
• Rekrytering – vilka svårigheter finns 
• Hur mycket tid läggs på patientbesök inom Särskilt boende 
• Delegering till undersköterskor 

Bakgrund 
Socialnämnden har 2022-04-13 begärt att få information om personaltäthet inom hälso- 
och sjukvårdsteamet. Orsaken till begäran är den prognostiserade underskottet i 
budgetuppföljningen till följd av kostnader för bemanningssjuksköterskor. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
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Sn § 64 Ansökan om bidrag från Barnes Rätt i Samhället 
(BRIS) 
SN2022/0124 

Beslut 
Socialnämnden i Såter beviljar BRIS bidrag med 5 500 kr för år 2023. 

Ärendebeskrivning 
BRIS (Barnens Rätt i Samhället) ansöker om 22 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2023.  

2022 beviljades BRIS bidrag med 5 500 kr från Säters kommun vilket motsvarar drygt 2,50 
kr/barn 0–17 år. I kommunen bor drygt 2 200 barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år och 
det är handläggarens förslag att bevilja BRIS bidrag med 2,50 kr/barn vilket innebär totalt 5 
500 kr för 2023. BRIS har ingen lokal anknytning och organisationens verksamhet ska ses 
som ett komplement till kommunens egna stödresurser på hemmaplan. 

BRIS 
BRIS är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som tar sin utgångspunkt från 
grundprinciperna i FNs barnkonvention. BRIS stödjer barn i utsatta situationer, mobiliserar 
samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där barn känner till sina rättigheter 
och där barnens rättigheter tillgodoses.  

Undersökningar visar att ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar har kännedom om 
BRIS och enligt organisationens egna uppgifter ökar ständigt antalet inkommande samtal. 
Övervägande delen av samtalen handlar om barn och ungdomars psykiska ohälsa 
Alla barn och ungdomar kan komma i kontakt med BRIS genom livechat eller 
telefonsamtal för att få kurativt stöd. Barnen och ungdomarna kan själva välja om de vill 
vara anonyma i kontakten med BRIS eller om de vill uppge sin identitet. Förutom en 
kurativ verksamhet åtar sig personalen även uppdrag att företräda barn i kontakter med 
myndigheter eller genom att upprätta anmälan.  

I och med kriget i Ukraina ställer BRIS just nu om sin verksamhet för att möta det behov 
av stöd som barn och unga har som flytt från krig. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 

Delges 
BRIS 
Ekonom sociala sektorn 
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Sn § 65 Budgetuppföljning till och med maj 2022 
SN2022/0084 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att med anledning av budgetprognosen i maj inte genomföra några 
besparingar. 

Förslag i beslutsgång 
Majoriteten 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 förslag till beslut i det politiskt 
yttrande kan bli socialnämndens beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Politiskt yttrande 
”Socialnämndens kommentar med anledning av nämndens budgetprognos per maj 2022 

Socialnämnden bedömer att det inte, utan betydande negativa konsekvenser för brukarna, 
är möjligt att genomföra besparingar för att få balans i nämndens budget. Socialnämnden 
beslutar därför att med anledning av budgetprognosen i maj inte genomföra några 
besparingar 

Det beräknade underskottet på individ och familjeomsorgen är 2,7 miljoner kr beror på att 
individer är i behov av stöd/insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SOL) eller med 
tvångslagstiftningar Lagen om vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare 
(LVM). Dessa kostnader är inte påverkbara. 

Det beräknade underskottet för äldreomsorgen är 2,650 miljoner kr beror framför allt på 
åtgärder för att lösa bemanningen i äldreomsorgen under sommaren 2022 och en pågående 
förstärkning av hemtjänsten på natten. Dessa kostnader är direkt kopplade till 
omvårdnadsinsatser som är nödvändiga för respektive individer. 

Det beräknade underskottet för hälso och sjukvårdsteamet är 800 tkr beror fram för allt på 
behovet av ”bemanningssjuksköterskor” vilket innebär ökade kostnader. Dessa 
medarbetare utför nödvändiga medicinska insatser för brukarna.” 

 

    Forts.  
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§ 65 forts. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2022-05-31. 

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande 5,6 milj. kr. 
Försämringen sedan föregående månad, från 2,2 milj. kr till 5,6 milj. kr, beror till största 
delen på sommarens merkostnader för bonus till sommarvikarier och ersättning för flytt av 
semesterveckor. 

Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på 2,7 milj. kr. Det är 
kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. 

Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på 800 000 kr på grund av 
merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av antigentester.  

Hemtjänstens underskott, 2,1 milj. kr, beror på förstärkning av nattbemanning, ökade 
drivmedelskostnader samt bonus till sommarvikarier och ersättning för flytt av 
semesterveckor. 

Särskilt boende prognosticerar ett underskott på 500 000 kr, för bonus till sommarvikarier 
och ersättning för flytt av semesterveckor. 

Underlag till beslut 
Budgetuppföljning t.o.m. maj 2022 
Politiskt yttrande 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 66 Kartläggning av försörjningsstöd 
SN2022/0135 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare vuxengruppen, redovisar kartläggning av 
försörjningsstöd. 

En kartläggning av försörjningsstödsärenden som pågått 10 månader eller längre har 
genomförts årligen sedan 2019. Resultatet visar att antalet bidragsmottagare har minskat 
sedan 2021 men andelen som är aktuella 10 månader eller längre har ökat och ligger år 2022 
på 77 procent (53 individer). 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
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Sn § 67 Kostnadsberäkning inklusive konsekvenser för 
att ta bort delade turer/långturer 
SN2022/0144 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende och Ann-
Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende, redovisar kostnadsberäkning 
inklusive konsekvenser för att ta bort delade turer och långa pass på kommunens särskilda 
boenden för äldre. 

Bakgrund 
I samband med budgetarbete inför 2023 beslutade socialnämnden att uppdra till sektorchef 
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. 
Sociala sektorn har valt att även inkludera hemtjänsten och det nya särskilda boendet 
Prästgärdet i kostnadsberäkningen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
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Sn § 68 Besparingskrav under 2022 
SN2022/0166 

Beslut 
Sektorchef får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsesektorn vidare utreda 
bemanningen av Fritidsbanken. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, redovisar förslag till åtgärder motsvarande en besparing på  
500 000 kr under 2022. 

Åtgärder som man kan se är möjliga och som kan innebära en rör: 

• Föreningsbidrag till RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) 
• Föreningsbidrag till pensionärsföreningar 
• Undersköterska i hälso- och sjukvårdsteamet 
• Bemanning av Fritidsbanken 
• Lägre personaltäthet inom vård- och omsorg 

Bakgrund 
Socialnämnden prognosticerar per april ett underskott på motsvarande -2,2 milj. kr för 
helåret 2022. Socialnämnden har 2022-04-13 beslutat att uppdra till sektorchefen att på 
socialnämndens sammanträde den 9 juni 2022 presentera förslag till åtgärder motsvarande 
en besparing på 500 000 kr. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Kommunstyrelsesektorn 
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Sn § 69 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om: 
• Avtal om ersättning till anställda för flyttad semesterperiod 
• Utredning om verksamhet för att få fler i egen försörjning (FIE) 
• Utbildning om ledningsarbete i digitaliseringsutveckling - ”Level Up” 
• Uppföljning av utbildning till följd av den så kallade ”Återhämtningsbonusen” 
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Sn § 70 Delegering av beslut om tillfälliga åtgärder inom 
vård- och omsorg 
SN2022/0182 

Beslut 
1. Socialnämnden delegerar till sektorchef eller dess ersättare, att besluta om tillfälliga 

kvalitetssänkningar inom Vård- och omsorgsverksamheten under 
semesterperioden juni-augusti 2022. 

2. Delegationsbesluten ska återrapporteras till socialnämnden vid närmaste 
sammanträde efter att beslutet tagits. 

Ärendebeskrivning 
Inför sommar- och semesterplaneringen har det blivit tydligt att Sociala sektorn har ett läge 
att bristen på människor i arbetsför ålder visar sig. Det får konsekvenser för bemanningen 
under semesterperioderna i år men det kommer också att få konsekvenser generellt under 
de närmaste åren. 

Sektorchefen föreslår därför mandat ges till sektorchef att under sommaren få besluta om 
tillfälliga avgränsade kvalitetssänkningar i verksamheten. Denna åtgärd skall noggrant 
analyseras och beskrivas och efter semesterperioden återrapportera en sammanställning till 
nämnden. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Sociala sektorns Ledningsgrupp, Stab och Enhetschefer 
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Sn § 71 Information från konferensdeltagande 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef och Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande informerar 
från konferenserna ”Aktuellt inom socialpolitik”. 
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Sn § 72 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-05-01—2022-05-31. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-05-01—2022-05-31. 

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 
• §§ 31–37 
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