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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl. 08.15-11.30 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Roger Siljeholm 2.e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Per-Inge Nyberg (S) 
Majlis Nyberg (C)  
Annette Berg (C) 
Marie Åkesson (M) 
Roger Carlsson (SD)  

Ej tjänstgörande ersättare: Katarina Nyberg (V) 
Maria Eriksson (M) 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Mona Forsling, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
§ 104 
Camilla Thommes, verksamhetschef särskilt boende,  
§§ 106–107 

Utses att justera: Per-Inge Nyberg (S) 

Justeringens plats och tid: Säter, måndag den 10 november 2022 

Paragrafer: §§ 104–112 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Per-Inge Nyberg   

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-10 

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-10 

Datum för anslags nedtagande:  2022-12-02 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 104 Remiss - Förbättringar av 
kommunfullmäktigesalen i Rådhuset 
SN2022/0268 

Beslut 
Socialnämnden antar tjänstemannaskrivelsen som sin egen och förordar ett alternativ med 
gång genom fullmäktigesalen. 

Ärendebeskrivning 
En remiss har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden om renovering av 
fullmäktigesalen på Rådhuset. Remissen beskriver hur interiör och akustik kan åtgärdas för 
att bli funktionellt sammanträdesrum. Remissen innehåller även två förslag på utredning, 
möblering och akustik. 

Yttrande 
Sociala sektorn föreslår att gång genom fullmäktigesalen vore den bästa lösningen. Den 
behöver ej nödvändigtvis vara gjord av glas, huvudsaken att det tas hänsyn till kraven på 
ljudisolering samt att ljusinsläppet bibehålls. 

Remissens förslag avseende interiör och akustik är tillfredsställande i relation till vilka 
åtgärder som behövs. En viktig aspekt att ta med är dock ljudisoleringen inifrån och ut 
gentemot närliggande utrymmen, med tanke på att känsliga ärenden kan diskuteras och bör 
ej kunna uppfattas utifrån. En annan viktig aspekt är att se över eltillgången i 
fullmäktigesalen med hänsyn till den ökade digitala utvecklingen.  

Remissen innehåller sedan ett huvudförslag; fullmäktigesal utan glasgång och ett alternativt 
förslag; fullmäktigesal med glasgång.  

Huvudalternativet utan glasgång har till sin fördel att salens historia kan bevaras intakt. 
Fördelen är även att det rymmer 10 fler sittande konferensdeltagare.  

Alternativa förslaget med glasgång är, ur en arbetsmiljöaspekt det självklara valet, trots att 
antalet sittande platser är färre. Medarbetare som levererar fika behöver inte gå runt, ut och 
ner genom byggnaden för att sköta sitt åtagande. Ytterligare en fördel är att medarbetare 
som skall ta sig, till exempel upp till KS, inte behöver passera receptionens väntutrymme, 
vilket är mest optimala sett ur ett säkerhetsperspektiv. 

 

     Forts. 
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§ 104 Forts. 

Bakgrund 
På uppdrag av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har fastighetsenheten genom 
ramavtal begärt en utredning för att utreda möjligheten att renovera samt tänkbara 
förbättringar av kommunfullmäktigesalen i rådhuset. Eftersom kommunfullmäktigesalen 
nyttjas av stora delar av förvaltningen och dess verksamheter vill 
samhällsbyggnadsnämnden inhämta yttrande från alla nämnder för att på bästa sätt ta 
hänsyn till eventuella synpunkter och kommentarer kring utredningen. 

Kommunfullmäktigesalen är ett karaktäristiskt rum som inrymmer mycket av Säters 
historia. Som sammanträdesrum har salen dock vissa brister och är i behov av flertalet 
åtgärder. Det finns ett stort behov av ett modernt och funktionellt sammanträdesrum i 
Rådhuset. Det finns två framarbetade förslag som redovisas i utredningen som gjorts av 
Wåhlin arkitekter.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remiss 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
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Sn § 105 Uppföljning internkontrollplan 2021 
SN2022/0282 

Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av interkontrollplan 2021 och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden upprättar varje år en internkontrollplan som tydliggör vilket ansvar som 
finns för den interna kontrollen för granskning och uppföljning på olika nivåer i 
organisationen.  

Sociala sektorn redovisar vid dagens sammanträde en sammanställning av hur 
internkontrollplanen för 2021 har följts upp. Uppföljningen ska enligt kommunens 
reglemente för internkontroll sammanställas till kommunstyrelsen senast under mars 
månad varje år. Sammanställningen har detta år blivit försenat på grund av intensiva 
utbildningsinsatser under våren för chefer och medarbetare samt stora svårigheter att 
rekrytera vikarier inför sommarsemestrar. 

Bakgrund 
Nämnderna har enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 § det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde.  

I Säters kommuns ”Reglemente för internkontroll” fastställs rutinen att varje nämnd, senast 
i samband med kommunens årsredovisning, ska rapportera resultat från uppföljning av den 
interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. En mer 
utförlig rapport tillställs kommunstyrelsen senast 31 mars. Av rapporten skall framgå vilka 
kontroller som genomförts, resultatet av dessa, samt om nämndens interna kontrollarbete 
eller rutiner i övrigt behöver uppdateras. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Internkontrolplan 2021 

Delges 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 106 Åtgärd för att öka tillgänglighet på Särskilt 
boende och på Korttidsboendet  
SN2022/0274 

Beslut 
Sociala sektorn får fortsatt uppdrag att utreda frågan och vidtaga åtgärder samt att löpande 
informera socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, redovisar möjliga åtgärder både på kort och lång sikt, för att öka 
tillgängligheten till platser på särskilt boende och på korttidsboendet. Uppdraget att ta fram 
åtgärdsförslag gavs av socialnämnden 2022-10-13 och beror på antalet ej verkställda beslut 
på Särskilt boende och de ökande kostnaderna för utskrivningsklara från lasarettet. 

Bakgrund 
I verksamhetsrapporten från Särskilt boende i oktober 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. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 107 Budgetuppföljning till och med oktober 2022 
SN2022/0084 

Beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2022-10-30. 

Kommentar  
Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande 10,4 mnkr. Det är 
en försämring sedan föregående prognos, från -9,6 mnkr till -10,4 mnkr. 

Försämringen beror på ytterligare ett köp av en extern korttidsplats då det är lång kö till 
korttidsboendet. En hotfull situation på ett särskilt boende har uppstått där väktare har 
tagits in, hittills uppgår kostnaden till 600 tkr. Betalningsansvaret till Region Dalarna för 
utskrivningsklara patienter har varit högt i år och fler dygn förväntas under resten av året.  

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 tkr på grund av 
merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av antigentester.  

Individ- och familjeomsorgens underskott på 2,3 mnkr, beror på kostnader för placeringar 
av barn, unga och vuxna. Ett par placeringar har ett mycket högt dygnspris. 

Underlag till beslut 
Budgetuppföljning tom oktober 2022 
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Sn § 108 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 § 109 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 
35 § Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-10-01—2022-10-30. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-10-01—2022-10-30. 

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 
• §§ 69-73 
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Sn § 110 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar: 

• en så kallad studentmedarbetare har visstidsanställts i sociala sektorn. Syftet för 
studentmedarbetarent är att studenten under ett begränsat antal timmar får 
möjlighet att parallellt med heltidsstudierna arbeta med uppgifter som har en tydlig 
koppling till studierna. Studenten kommer att arbeta med sektorns digitalisering. 

• arbetet med att skapa en kvinnojour i Säter fortsätter och man tror att 
verksamheten kan starta upp under sommaren 2023. 
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Sn § 111 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 3 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 3 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 3 2022 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sn § 112 Revidering av socialnämndens budget 2023 
SN2022/0119 

Beslut 
1. Socialnämnden fastställer reviderat förslag till budget för 2023–2025.  

2. Socialnämnden begär därmed en budgetram för 2023 på totalt 298 250 tkr. 

3. Detta beslut ersätter socialnämndens begäran i § 102, 2022-11-03. 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har reviderat underlaget för Socialnämndens tidigare begäran om utökad 
budgetram för 2023. Orsaken är att datum för när det nya särskilda boendet Prästgärdet är 
tillgängligt för att tas i bruk, har flyttats fram från den 1 juli 2023 till den 1 oktober 2023 
Detta innebär en kostnadsminskning 2023 med 3 600 tkr. 

Som resultat av omräkningen landar socialnämnden behov av tilldelad budgetram för 2023 
på totalt 298 250 tkr 

Bakgrund 
För att få en budget i balans har Socialnämnden i § 102, 2022-11-03 begärt en utökning av 
den tilldelade budgetram för 2023 till att vara totalt 301 850 tkr.  
Kommunfullmäktige har i Kf § 75, 2022-06-16 beslutat att Socialnämndens budget 2023 
uppgår till 293 850 tkr. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab 
Ekonomikontoret 
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