
 
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 1 (12) 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-10-13 

Innehållsförteckning 
Sn § 91 Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa ...................................... 3 

Sn § 92 Samverkansteamets helårsrapport ....................................................... 4 

Sn § 93 Redovisning av oros- och vuxenanmälningar 2020-2022 ..................... 5 

Sn § 94 Budgetuppföljning till och med september 2022 ................................... 6 

Sn § 95 Verksamhetsrapporter inklusive rapport om internkontroller ................ 7 

Sn § 96 Åtgärd för att öka tillgänglighet på Särskilt boende och på Korttidsboendet
 8 

Sn § 97 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen ..... 9 

Sn § 98 Arbetet med Kvinnojour i Säters kommun .......................................... 10 

Sn § 99 Verksamhetsinformation ..................................................................... 11 

Sn § 100 Extra socialnämnd 2022-11-03 ........................................................... 12 
 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl.09.00-12.15 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Roger Siljeholm, 2.e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S) 
AnnBritt Grünewald (S)  
Per-Inge Nyberg (S) 
Katarina Nyberg (V)  
Annette Berg (C) 
Marie Åkesson (M)  
Marie Sundlöf (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare: Roger Carlsson (SD), ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare, §§ 91–93 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och 
familjeomsorgen, §§ 91–93  

Utses att justera: Marie Åkesson (M) 

Justeringens plats och tid: Säter, tisdag den 18 oktober 

Paragrafer: §§ 91-100 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Marie Åkesson   

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-13 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-18 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-09 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 3 (12) 

Sn § 91 Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa 
SN2022/0128 

Beslut 
Information läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen informerar om 
samarbetet mellan sektorerna avseende barn som gemensam nämnare. 

Socialsekreterare sitter med när elevhälsoteamen har sina möten. En utvärdering av denna 
form av samarbete har gjorts. 
I stora drag kan sägas att samtliga ser en vinst i att fortsätta med kontinuerliga träffar. Det 
finns vinster i gemensamma förebyggande insatser, så som att socialtjänsten deltar i 
föräldramöten, att personal får information om aktuellt läge om ex droger.  

I utvärderingen framkommer också önskemål från skolan om att samverka mer i 
gemensamma ärenden. Individ- och familjeomsorgen upplever att man från skolans sida 
ibland vill ha mer information än vad socialtjänsten rent juridiskt kan lämna. 
En gemensam kompetensutvecklingsdag planeras där man berör ämnen som exempelvis 
juridik.  

Bakgrund 
Katarina Nyberg (V) har inkommit med följande frågeställning: 

• Elevhälsan, hur fungerar den? Samverkan socialtjänsten /elevhälsan?  
• Frågar med anledning av hur elever mår, vilken beredskap finns vid krissituationer? 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 4 (12) 

Sn § 92 Samverkansteamets helårsrapport 
SN2022/0249 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Gudrun Sjöberg, verksamhetsledare Samverkansteamet och Helene Johansson, 
verksamhetscoach, redovisar Samverkansteamets verksamhetsrapport avseende perioden 
2021-07-01-–2022-06-30. 

Samverkansteamet 
Samverkansteamet startade sin verksamhet våren 2018 och har årligen redovisat resultatet 
och verksamhet för Socialnämnden. 

Samverkansteamets uppdrag är att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett 
aktivt individanpassat stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov inom Sam-
ordningsförbundet Södra Dalarnas geografiska område (Säter). Arbetsmetoderna ska vara 
lösningsinriktade och omfatta både gruppverksamhet och individuella insatser.  

Teamet består av en verksamhetsledare och en coach med erfarenhet av att arbeta med 
individer som har neuropsykiatriska funktionshinder. Detta för att säkerställa att rätt 
insatser genomförs och för att hitta långsiktiga individanpassade lösningar till egen 
försörjning. Unga personer med aktivitetsersättning och individer som ligger långt ifrån 
arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 5 (12) 

Sn § 93 Redovisning av oros- och vuxenanmälningar 
2020-2022 
SN2022/0261 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ-och familjeomsorgen, redovisar statistik över 
inkomna orosanmälningar barn och unga 0-20 år samt anmälningar vuxna 21 år och äldre 
för perioden 2019-2022 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 6 (12) 

Sn § 94 Budgetuppföljning till och med september 2022 
SN2022/0084 

Beslut 
1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
2. Socialnämnden ska besluta om reviderad budget på extra sammanträde i 

november. Beslutet skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige i december. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2022-09-30. 

Socialnämndens resultat för helåret 2022 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 
9,6 milj. kr.  

Underskottet beror bl.a. på betalningsansvaret till Region Dalarna för utskrivningsklara 
patienter. Antal dygn har varit högt under sommaren och hösten och fler dygn förväntas 
under oktober-december.   

Äldreomsorgens (hemtjänst och särskilt boende) underskott beror på sommarbonusen till 
vikarier, ersättning för flytt av semesterveckor, övertidsersättning, förstärkning av 
bemanningen samt ökade driv- och livsmedelspriser. 

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. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 7 (12) 

Sn § 95 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 2022-10-13 8 (12) 

Sn § 96 Åtgärd för att öka tillgänglighet på Särskilt 
boende och på Korttidsboendet 
SN2022/0274 

Beslut 
Sektorchefen får i uppdrag att ta fram åtgärder, både på kort och lång sikt, för att öka 
tillgängligheten till platser på särskilt boende och på korttidsboendet. 

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsrapporten från Särskilt boende framkommer att det är lång kö, 22 personer i 
september 2022, till plats på Särskilt boende och att Korttidsboendet är fullbelagt. Detta 
har fått till konsekvens att arbetsbelastningen på hemtjänsten har ökat till följd av fler 
beviljade insatser för de som inte kan komma till särskilt boende. Dessutom har kostnader 
för utskrivningsklara från lasarettet ökat eftersom kommunen inte kan ta hem individerna 
till korttidsplatser. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 9 (12) 

Sn § 97 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-09-01 – 2020-09-30. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-09-01 – 2020-09-30. 

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 
• §§ 62-68 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 10 (12) 

Sn § 98 Arbetet med Kvinnojour i Säters kommun 
SN2022/0204 

Beslut 
1. Sektorchefen bemyndigas att betala kostnader som uppstår med arbetet att starta 

en kvinnojour i Säter. 
2. Återkommande återrapportering ska ske på socialnämndens sammanträden. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, har en pågående dialog med Kvinnojouren i Hedemora om att 
hjälpa till med en kvinnojour i Säter. 

För Kvinnojouren i Hedemora har arbetet med att starta upp en kvinnojour i Säter hittills i 
år genererat en kostnad på ca 16 000 kr. För att fortsätta planeringen, som bl.a. innebär 
utbildning av stödkvinnor m.m., vill Kvinnojouren i Hedemora ha en förankring att 
Socialnämnden i Säter kommer att stå för redovisade kostnader som uppstår med arbetet 
att starta en kvinnojour i Säter. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 11 (12) 

Sn § 99 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om studentmedarbetare som kommer att få till 
uppgift att arbeta med sektorns digitaliseringsutveckling. 

Syftet med studentmedarbetaravtalet är att studenten under ett begränsat antal timmar får 
möjlighet att parallellt med heltidsstudierna arbeta med uppgifter som har en tydlig 
koppling till studierna. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-10-13 12 (12) 

Sn § 100 Extra socialnämnd 2022-11-03 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ett extra sammanträde den 3 november 2022,  
kl. 08.15 – ca 10.30. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har behov av extra sammanträde för att kunna behandla ärenden som ska 
lyftas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08. 
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