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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl.08.15-08.45 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Katarina Nyberg (V)  
Belinda Mattsson (S) 
Annette Berg (C) 
Majlis Nyberg (C)  
Marie Sundlöf (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare: - 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 

Utses att justera: Annette Berg (C) 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 74-75 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Annette Berg   

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-05 

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-05 

Datum för anslags nedtagande:  2022-09-27 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 74 Yttrande över granskningsrapport av kommunens 
tillgänglighet och service till kommunens invånare 
SN2022/0159 

Beslut 
1. Tjänstemannayttrandet antas som Socialnämndens eget och översänds till 

Kommunfullmäktige som svar på begäran om yttrande. 
2. Sociala sektorn får i uppdrag att verkställa följande förslag till åtgärder: 

• Säkerställa att riktlinjer för kommunikation/kontakt gås igenom vid varje 
introduktionstillfälle och att riktlinjerna lyfts på arbetsplatsträffar inom alla 
verksamheter minst en gång per år.  

• Kontroll av efterlevnad av riktlinjer för kommunikation/kontakt ska ingå i 
internkontrollplan för 2023. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har upprättat ett yttrande över revisionsrapporten avseende granskning av 
kommunens tillgänglighet och service till kommunens invånare.  
Rapporten är upprättad av KPMG som på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat 
om kommunen har en god tillgänglighet och service till kommunens invånare samt att 
denna sker med ett gott bemötande. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Utifrån vad som framkommit i granskningen riktar sig revisorerna till Kommunstyrelsen i 
Säter med rekommendationer för hur arbetet kan stärkas ytterligare något inom några 
områden.  

 

Sociala sektorn har yttrat sig över de punkter där revisorerna riktar sig med till samtliga 
nämnder med rekommendationer att: 

• Säkerställa att det finns en tydlig styrning och tillräckliga mätmetoder för att 
bedöma om det genomförs ett tillräckligt arbete med service, tillgänglighet och 
bemötande. 

Dessutom framför revisorerna att då en stor del av kommunikationen förs via e-post är 
det av stor vikt att samtliga medarbetare får en regelbunden information/påminnelse 
om de riktlinjer som finns. Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar de 
därför kommunstyrelsen och nämnderna att: 

• Tydliggöra och kommunicera rutiner för besvarande av e-post för att säkerställa att 
hanteringen följer de beslutade riktlinjerna för hantering av e-post. 

• Inom ramen för internkontrollen göra kontroller av att riktlinjerna för hantering av 
e-post efterföljs. 

Forts. 
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Sn § 74 forts 
 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Revisionsrapport 

Delges 
Kommunfullmäktige 
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Sn § 75 Organisation för Fler i egen försörjning (FIE) 
SN2020/0105 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att uppdra till sektorchefen att tillsätta ytterligare en 

medarbetare/coach som ska arbeta i Samverkansteamet. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till sektorchefen att föreslå hur tjänsten under 
2022 ska finansieras. 

3. Socialnämnden beslutar, för finansiering av tjänsten, att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att från 2023 återföra de 700 tkr från funktionen FIE till Socialnämnden, 
dvs de medel som Socialnämnden tidigare överfört till funktionen. 

Politiskt yttrande 
Socialnämnden har i frågan om FIE:s framtida organisation upprättat ett politiskt yttrande 
med förslag till beslut: 

”Politikens Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdra till Sektorchefen att tillsätta ytterligare en 
medarbetare/coach som ska arbeta i Samverkansteamet. 

Socialnämnden beslutar att uppdra till Sektorchefen att föreslå hur tjänsten under 2022 ska 
finansieras. 

Socialnämnden beslutar, för finansiering av tjänsten, att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att från 2023 återföra de 700 tkr från funktionen ”Fler i egen försörjning” (FIE) till 
Socialnämnden, dvs de medel som Socialnämnden tidigare överfört till funktionen. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har sedan tillkomsten 2016 av funktionen FIE haft synpunkter på 
inriktningen av verksamheterna/åtgärderna. Åtgärderna har inte varit anpassade i första 
hand till den målgrupp som Sociala sektorn har i uppdrag att stödja dvs. de som uppbär 
försörjningsstöd. Socialnämnden överförde i samband med bildande av FIE 700 tkr till 
verksamheten. 

Socialnämndens presidium har under hand tillsammans med Barn och 
utbildningsnämndens presidium försökt få klarhet i effekter/resultat av FIE verksamheten. 
De båda presidierna beslöt till sist i november 2019 att det skulle göras en 
genomlysning/uppföljning av verksamheten. Den rapporten kom i januari 2021 och kunde 
inte påvisa några konkreta resultat från verksamheten. 

     Forts.  
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Sn § 75 forts 

Socialnämnden har fått kontinuerliga rapporter hur tjänstemannautredningen har arbetat. 
Det har varit och är en utdragen beredningsprocess som även under hösten 2022 ska 
fortsätta enligt uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Socialnämndens bedömning och uppfattning är att den utsträckta 
tjänstemannaberedningen inte är rimlig med hänsyn till verksamhetens karaktär och 
begränsande omfattning.  

Vid den årliga dialogen i juni 2022 med Samordningsförbundets styrelse och representanter 
från Samverkansteamet deltog bland andra ordförande i Socialnämnden. Budskapet var 
tydligt från Samverkansteamet som redovisar ett mycket gott resultat hos de som varit 
inskrivna i samverkansteamet samtidigt som man för närvarande har en kö med personer 
som är remitterade till teamet. Vid en förstärkning av antalet coacher kan man ta emot fler 
än de 30 individer som teamet nu är dimensionerat för. 

Socialnämnden bedömer att det inte är rimligt, att för närvarande 40 personer, med 
långvarigt behov av försörjningsstöd, mer än 10 månader, inte har en pågående aktiv 
kommunal rehabiliteringsinsats utan endast hos kommunen har en passiv utbetalning av 
försörjningsstöd.” 

Underlag till beslut 
Politiskt yttrande 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Sociala sektorns ledningsgrupp och stab 
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