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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 2 (16) 

Plats och tid: Rådhuset Säter, kl.08.30-12.00 

Beslutande: Hans-Göran Steneryd, ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Tobias Annelund (C)  
Ann-Britt Grünewald (S)  
Katarina Nyberg (V) 
Majlis Nyberg (C)  
Annette Berg (C) 
Marie Åkesson (M)  
Roger Carlsson (SD)  

Ej tjänstgörande ersättare: - 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och 
sjukvårdsenheten, § 76 
Åsa Eriksson, verksamhetschef Funktionsnedsättning, § 76 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende 
(hemtjänst), § 76 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och 
familjeomsorgen, §§ 76-78 

Utses att justera: Annette Berg (C) 

Justeringens plats och tid: Säter den 21 september 

Paragrafer: §§ 76-87 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Hans-Göran Steneryd 

Justerande    

   

Annette Berg    
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 3 (16) 

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-20 

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-21 

Datum för anslags nedtagande:  2022-10-13 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 4 (16) 

Sn § 76 Uppföljning av mål i nämndsplan och 
verksamhetsplan 2020–2023 
SN2022/0206 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Varje verksamhetsområde (individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvårdsteamet, 
särskilt boende, hemtjänst, funktionsnedsättning och biståndsenheten) inom sociala sektorn 
har gjort en uppföljning av respektive verksamhets mål.  

En bedömning har gjorts huruvida målet är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. 
Eventuella åtgärder och aktiviteter som kommer att vidtas för att uppnå målen beskrivs. På 
grund av pågående pandemi har många aktiviteter inte kunnat genomföras eller försenats.  

Bakgrund 
I socialnämndens nämndsplan 2020–2023 anges att en rapportering och analys av 
socialnämndens mål ska delges kommunfullmäktige via kommunstyrelsen i samband med 
delårs- och årsbokslut. I sociala sektorns verksamhetsplan beskrivs hur sektorn ska arbeta 
med socialnämndens mål. Varje verksamhetsområde inom sektorn har upprättat mål, 
delmål och aktiviteter för att nå målen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Redovisning av måluppfyllelse 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 5 (16) 

Sn § 77 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, april-juni 2022 
• Förhandsbedömningar, april-juni 2022 

Underlag till beslut 
Rapporter om internkontroll 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 6 (16) 

Sn § 78 Länsgemensam organisation, rekrytering och 
utbildning av familjehem i Dalarna 
SN2021/0146 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att Säters kommun ska ingå i den länsgemensamma 

samverkan kring rekrytering, utredning och utbildning av familjehem med Falu 
kommun som huvudman för samverkan.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga tio kommuner fattar samma beslut. 

Ärendebeskrivning 
Falu kommun har levererat en fördjupad utredning avseende en länsgemensam samverkan 
för rekrytering, utredning och utbildning av familjehem med förslag på hur verksamheten 
kan organiseras. För att uppnå tillräckliga nytta med en länsgemensam samverkan är det av 
vikt att tillräckligt många kommuner väljer att ingå i samverkan. 

Bakgrund 
Under våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till socialchefsnätverket 
att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt möta utmaningar kring ekonomi och 
kompetensförsörjning. Socialchefsnätverket enades om fyra områden att undersöka vidare 
om möjligheter till samarbete varav en länsgemensam samverkan för rekrytering, utredning 
och utbildning av familjehem var en av delarna. 

Under våren/sommaren 2021 beslutade 13 av länets 15 kommuner att gå vidare med en 
fördjupad utredning om samverkan kring familjehem. Den fördjupade utredningen 
presenterat en slutrapport utifrån det uppdrag som getts. I arbetet har 
referensgruppsmöten genomförts med representanter från de deltagande kommunerna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Deltagande i en länsgemensam samverkan finansieras av de kommuner som väljer att ingå i 
samverkan. För 2023 får kommunerna ett statsbidrag för Subventionering av familjehem som 
bl.a. kan användas till att finansiera utvecklingsarbeten för att öka tillgången och kvaliteten 
på familjehem. Säters kommuns statsbidrag kan användas för att finansiera hela kostnaden 
för deltagandet i den länsgemensamma samverkan under första året 2023 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Fördjupad utredning om länsgemensam verksamhet runt familjehem 

Delges 
Socialtjänsten, Falu kommun 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 7 (16) 

Sn § 79 Delårsbokslut med budgetuppföljning 
SN2022/0084 

Beslut 
Delårsbokslut med budgetuppföljning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar delårsbokslut t.o.m. 2022-08-31. 

Kommentar  
Socialnämndens prognos för helåret 2022 motsvarar ett underskott med 8,1 milj.kr. Det är 
en försämring sedan föregående prognos, från -ett underskott på 5,6 milj. kr till 8,1 milj. kr. 

Det ökade underskottet beror bl.a. på betalningsansvaret till Region Dalarna för 
utskrivningsklara patienter. Antal dygn har varit högt under sommaren. En annan orsak är 
köp av två externa vård- och boendeplatser som tillkom under sommar/höst till en kostnad 
på 1,3 milj. kr. 

Äldreomsorgens (hemtjänst och särskilt boende) underskott beror på sommarbonusen till 
vikarier, ersättning för flytt av semesterveckor och övertidsersättning.  

Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på 900 000 kr på grund av 
merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av antigentester.  

Individ- och familjeomsorgens underskott på 2,6 milj. kr, beror på kostnader för 
placeringar av barn, unga och vuxna. Ett par placeringar har ett mycket högt dygnspris. 

Socialnämndens prognos är osäker då kostnaden för sommarvikarier och övertidsersättning 
avseende augusti betalas ut på septemberlönen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Budgetuppföljning 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 8 (16) 

Sn § 80 Socialnämndens beredskapsplan vid 
extraordinära händelser 
SN2022/0224 

Beslut 
Socialnämndens beredskapsplan, daterad 2022-09-20, fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har reviderat Socialnämndens Beredskapsplan för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. Beredskapsplanen är ett stöd och hjälpmedel vid inträffad 
händelse som är av sådan karaktär att de normala resurserna och arbetssätten inom sektorn 
inte är tillräckliga.  
Planen innehåller en beskrivning av kommunens krisledningsansvar, övergripande 
riskanalyser samt kommunikationsvägar och är en del av kommunens krisplanering. 

Sociala sektorn har även upprättat riskanalyser och kontinuitetsplaner för varje verksamhet 
i syfte att skapa förutsättningar att snabbt anpassa verksamheten till förhållanden som 
avviker från det vardagliga arbetet ex. lösningar på störningar som kan uppstå vid ett 
elavbrott. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2019-11-28 fastställt en grundberedskapsplan för Säters kommun 
i vilken det anges att ”varje förvaltning skall ha en förvaltningsvis grundberedskapsplan”. 
Det övergripande ansvaret har krisledningsnämnden som består av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Lagstöd 
Kommuner och regioner ska enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, fastställa en plan för 
hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen ska innehålla uppgifter om den 
verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. (Förordning (2006:637) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Reviderad beredskapsplan för Socialnämnden 

Delges 
Sociala sektorns Ledning och Stab 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 9 (16) 

Sn § 81 Revidering av tillämpningsregler avseende 
avgifter inom äldreomsorgen med anledning av ändrat 
minimibelopp 
SN2022/0203 

Beslut 
1. Socialnämnden fastställer reviderade tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom 

äldre- och handikappomsorgen, daterad 2022-09-20, med föreslagen höjning av 
minimibeloppet. 

2. Höjningen ska gälla från och med 2022-08-02. 

3. Fortsättningsvis ska minimibeloppet fortlöpande höjas enligt beslut i Riksdagen 
och tillämpningsreglerna för avgiftssystemet ska uppdateras därefter. 

Ärendebeskrivning 
För att kunna ta ut korrekt avgift från och med 1 augusti 2022 har sociala sektorn reviderat 
tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen med en 
föreslagen höjning av minimibeloppet. Revideringen sker till följd av Riksdagens höjning av 
minimibeloppet och uppdateringen i Socialtjänstlag (2001:453). 

Minimibelopp 
Med minimibelopp menas det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av egna 
medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård. Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, enligt 
schabloniserade kostnadsposter. 

Bakgrund 
Riksdagen har under våren och sommaren 2022 tagit beslut om höjning av minimibeloppet 
vid två tillfällen. 

Detta innebär att minimibeloppet från 2 augusti 2022 är lägst en tolftedel av 1,4789 gånger 
prisbasbeloppet för ensamstående och lägst en tolftedel av 1,2066 gånger prisbasbeloppet 
för var och en av sammanlevande makar och sambor. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Policy och Tillämpnings-regler för avgifter inom äldreomsorgen  

Delges 
Socialnämndens Ledningsgrupp och Stab 
Biståndshandläggare 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 10 (16) 

Sn § 82 Socialnämndens sammanträdesdatum 2023 
SN2022/0187 

Beslut 
Datum och tider för 2023 avseende sammanträdesdagar för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska 
vara inlämnade, fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Nämndsekreteraren har för 2023 tagit fram förslag till datum och tider avseende 
sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott, 
ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, enligt nedan. 

Socialnämndens datum 

Sista inlämningsdag av 
underlag till kallelse Sn 

Presidie- 
beredning 
Kl. 15.00 

Socialnämnd (Sn) 
Torsdagar, kl. 08.15 Anteckning 

Tisdag den 10 januari Torsdag 12 jan. 19 januari - heldag Verksamhetsbesök xx, 
ansvarig xx 

Måndag den 23 jan. Torsdag 26 jan. 9 februari - heldag Verksamhetsbesök xx, 
ansvarig xx 

Måndag den 22 feb. Torsdag 23 feb. 9 mars - heldag Verksamhetsbesök xx, 
ansvarig xx 

Måndag den 27 mars Torsdag 30 mars 13 april Budget +Nämndsplan 
 

Måndag den 24 april Onsdag 27 april 11 maj   

Måndag den 22 maj Torsdag 25 maj 15 juni  

Måndag den 28 aug. Torsdag 31 aug. 14 september Delårsbokslut 

Måndag den 25 sept. Torsdag 28 sept. 12 oktober  

Måndag den 23 okt.. Torsdag 26 okt. 16 november  

Måndag den 27 nov. Torsdag 30 nov. 14 december  

 

 

 

     Forts.  
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§ 82 forts. 

 

Socialnämndens arbetsutskott  
Sista inlämningsdag av underlag 
till kallelse SnAu 
Senast kl. 14.00 

Social-nämndens arbetsutskott 
(SnAu) 
Torsdagar Kl. 13.15-15.00 Anteckning 

Torsdag den 19 januari 26 januari  

Torsdag den 16 februari 23 februari  

Torsdag den 23 mars 30 mars  

Torsdag den 20 april 27 april  

Tisdag den 16 maj 25 maj  

Onsdag den 21 juni 29 juni  

Torsdag den 24 augusti 31 augusti  

Torsdag den 21 september 28 september  

Torsdag den 19 oktober 26 oktober  

Torsdag den 23 november 30 november  

Torsdag den 14 december 21 december  

 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Sociala sektorns ledning och stab 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 12 (16) 

Sn § 83 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 2022-09-20 13 (16) 

Sn § 84 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-06-01—2022-08-31. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-06-01—2022-08-31. 

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. 
• enligt socialnämndens beslut 2022-06-09, § 70, avseende tillfällig kvalitetssänkning 

inom vård- och omsorg 

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 
• § 38–61 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 14 (16) 

Sn § 85 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 2 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 2 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 2 2022 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 15 (16) 

Sn § 86 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef informerar om: 

• Redovisning till Personalutskottet den 20 september 2022, av Sociala sektorns aktuella 
verksamhet. 

• Uppstart av kvinnojour i Säter. 
• Behov av ominstallation av politikernas iPads. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-09-20 16 (16) 

Sn § 87 Delgivningar 

Beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Delgivningar till Socialnämnden i Säters kommun: 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-16 avseende budget 2023 
• Digitaliseringsstrategi för Säters kommun 
• Policy för visselblåsning för Säters kommun 
• Reglemente för internkontroll för Säters kommun 
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