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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl.08.15-09.15 

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

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Eriksson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Roger Carlsson (SD), ej tjänstgörande ersättare 

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

Utses att justera: Marie Sundlöf (SD) 

Justeringens plats och tid: Säter, torsdag den 3 november 

Paragrafer: §§ 101-103 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Marie Sundlöf   

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-03 

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-03 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-25 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 101 Information om förslag ”Verkstad 2023”, f.d. 
FIE 
SN2020/0105 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av utredningsrapporten ”Verkstad 2023”. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om förslag till ny organisation för det som tidigare 
har kallats ”Fler i egen försörjning” (FIE). Den nya benämningen på verksamheten är 
”Verkstad 2023”. 

Förslag ny organisation 
• Utöka Samverkansteamet med 1 tjänst  

Samverkansteamet ska arbeta med målgruppen personer mellan 16 och 65 år utan 
egen försörjning 

• Att hållbarhet, ett av de globala målen, tydliggörs och inkluderas i reviderade 
strategiska mål för kommunen 

• En struktur för en samverkansform: 
− Kommunledningsgrupp (KLG) = Styrgrupp 
− Samverkansform med representanter från alla sektorer 
− Facilitator (en från Barn- och utbildningssektorn och en från Sociala sektorn) 

som lyssnar in, tänker i nya banor, föreslår agenda m.m. 
− Sektorerna som identifierar och initierar samverkan inom befintlig rådighet 

och budget 

I dag finns medel för 3 tjänster: 

• Medel för en 1 tjänst till Barn- och utbildningssektorn 
• Medel för 1 tjänst till Sociala sektorn (Samverkansteamet) 
• Medel för 1 tjänst till Kommunstyrelsesektorn men frikopplad från verksamheten 

Verkstad 

Underlag till beslut 
Utredningsrapporten ” Verkstad 2023 - Att få fler i egen försörjning är ett 
samverkansuppdrag” 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 102 Socialnämndens budget 2023–2025 
SN2022/0119 

Beslut 
1. Socialnämnden fastställer förslag till budget för 2023–2025.  
2. Socialnämnden begär en budgetram för 2023 på totalt 301 850 tkr. 

Förslag i beslutsgång 
1. Sociala sektorns förslag till beslut att begära en budgetram för 2023 på totalt  

299 850 tkr 
2. Majoritetens förslag till politiskt yttrande med förslag till beslut att begära en 

budgetram för 2023 på totalt 301 850 tkr. 
Det politiska yttrandet har delgivits socialnämnden i kallelsen inför dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
majoritetens yttrande med förslag till beslut. 

Politiskt yttrande 
Socialnämnden avstår att beräkna/prognostisera de beräknade ökade kostnaderna som 
beror på den nu aktuella inflationen och ökade elpriser trots att vi bedömer att de tidigare 
budgetdirektiven vad avser beräknade lönehöjningar och ökning av övriga kostnader inte 
längre är relevanta. 

Socialnämnden kan dock inte avstå att ta ansvar för att föreslå en reviderad budget 2023 
när behovet av välfärdsförmåner har ökat sedan mars 2022 då budgetberäkningarna inför 
2023 gjordes. 

Sommaren 2022 blev utomordentligt ansträngd vad avser bemanningen i äldreomsorgen 
och inom funktionshinderområdet. De beräknade extra kostnaderna för att klara av att 
varje dag/natt ge den vård och omsorg som våra brukare behöver uppgår till ca 4 miljoner 
kronor varav övertiden under sommaren uppgår till ca 1,2 miljoner kronor. 

Socialnämnden ser för närvarande inga konkreta/avgörande faktorer som tyder på att 
sommaren 2023 skulle bli avsevärt lättare att bemanna än 2022. Oavsett vilken form av 
extra lönekostnader som blir aktuella 2023 bedömer Socialnämnden att de beräknade ökade 
kostnaderna blir i vart fall i storleksordningen 1 – 2 miljoner kronor.  

     Forts.  
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§ 102 forts. 

Behovet av äldreomsorg har markant ökat under hösten 2022. För närvarande (221031) är 
det 28 st som beviljats särskilt boende (SÄBO) och väntar på att beslutet ska verkställas. 10 
st väntar dessutom på att kunna erbjudas plats på korttidsboendet. Till det kommer att när 
en patient är färdigvårdad inom slutenvården debiterar Region dalarna kommunen för varje 
dygn patienten inte kan erbjudas vård och omsorg i kommunen. Beräknad kostnad för 
färdigvårdade patienter 2022 är för närvarande 1,1 miljoner kronor. Säters kommun har 
tidigare under ett antal år kunnat erbjuda vård och omsorg så att Region Dalarna inte 
behövt debitera några kostnader för färdigvårdade patienter. Dygnspriset 2022 på Region 
Dalarna är 9.300 kr och det planeras höjas till 10.500 kr/dygn från 2023. 

Kommunen har enligt lag ett krav på sig att verkställa ett beslut till SÄBO inom 3 månader 
för att undvika ev. skadestånd till staten. Det är uppenbart för Socialnämnden att vi går in i 
2023 med ett antal ej verkställda beslut inom äldreomsorgen. 

Med anledning av det kraftigt ökade behovet av äldreomsorg under hösten 2022 har 
Socialnämnden beslutat att uppdra till sektorchefen att återkomma till Socialnämnden med 
förslag hur man på kort sikt, i vart fall tills det nya SÄBO kan tas i bruk hösten 2023, kan 
öka tillgängligheten inom SÄBO/Korttidsboende. Det uppdraget kommer att rapporteras 
på Socialnämnden den 10 november 2022. 

Det nya SÄBO Prästgärdet ger, när det blir klart, ett tillskott på 16 nya bostäder och den 
politiska majoriteten har för sin del klargjort att den långsiktiga planeringen vid ytterligare 
ökat behov av äldreomsorg är att utreda möjligheterna att utöka antalet platser på SÄBO i 
Stora Skedvi. 

Socialnämnden vet inte än om det ökade behovet av äldreomsorg kommer att vara exakt 
linjärt i paritet med den demografiska kurvan över äldre. Den visar att antalet äldre över 80 
år i Säters kommun kommer att öka i vart fall till 2040. Socialnämnden kommer 
fortlöpande noggrant bedöma behovet av äldreomsorg och återkomma med förslag till 
beslut när utredningen/processen ska starta för att långsiktigt utöka antalet platser i 
äldreomsorgen. 

Sammantaget med sociala sektorns beslutsunderlag beslutar Socialnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta tillskjuta 8 miljoner ytterligare för 
2023 till Socialnämndens budget. 

 

     Forts.  
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§ 102 forts. 

Ärendebeskrivning 
För att få en budget i balans har Socialnämnden behov av en utökning av den tilldelade 
budgetramen. Sociala sektorn presenterar en beräkning av uppskattat behov och 
majoriteten presenterar sitt yttrande och uppskattat behov. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i Kf § 75 2022-06-16 beslutat att Socialnämndens budget 2023 
uppgår till 293 850 tkr. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab 
Ekonomikontoret 
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Sn § 103 Fyllnadsval till Socialnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Maria Eriksson (M) utses som ersättare för Rogers Siljeholm (M) i Socialnämndens 
arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Ersättare för Roger Siljeholm (M) i socialnämndens arbetsutskott behöver utses. 

Roger Siljeholm (M) är vald till 2:e vice ordförande i Socialnämnden i Säter, efter Johan 
Fredriksson (M) och sitter därmed per automatik som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott. Roger var tidigare vald som ersättare för Johan Fredriksson i socialnämndens 
arbetsutskott. 

Ärenden till arbetsutskottet 
Arbetsutskottet ska besluta i individ-ärenden som socialnämnden har delegerat till 
utskottet. 

Delges 
Kommunstyrelsesektorn 
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