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Jan-Erik Steen (S)  
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-08 

Datum för anslags uppsättande: 2022-12-14 

Datum för anslags nedtagande:  2023-01-05 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 113 Besök av revisorer 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer Dagny Hansson och Sofie Byatt deltar på dagens sammanträde. 
Deltagandet är ett led i revisorernas uppdrag att granska nämndernas arbete. 
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Sn § 114 Remiss av SOU 2022:38, Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 
SN2022/0229 

Beslut 
Tjänstemannayttrandet antas som sitt yttrande över remissen Betänkande av utredning 
enligt SOU 2022:38 och översänds till Regeringskansliet. 

Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet har skickat Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, 
SOU 2022:38 på remiss till Sveriges kommuner och myndigheter under regeringen. 

Syftet med remissens uppdrag är att med utgångspunkt i barnets bästa åstadkomma en mer 
sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om 
föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. I uppdraget har ingått för 
utredaren att ta ställning till bland annat: 

• hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer över-
skådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande samt enklare att 
tillämpa, 

• om utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas, 
• om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adoptera gemensamt 

eller adoptera varandras barn, och 
• om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social 

förälder efter en separation eller en förälders dödsfall behöver förbättras, och om 
det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två 
vuxna tar föräldraansvar. 

Yttrande 
Sammanfattningsvis ställer sig Säters kommun bakom utredningens förslag till förändringar 
inom föräldrabalkens lagstiftning. Kommunen har lämnat några synpunkter som 
framkommer i tjänsteutlåtandet. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remissen 

Delges 
Regeringskansliet 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 115 Regionalt HVB-hem Dalarna 
SN2022/0289 

Beslut 
1. Socialnämnden ställer sig positiv till att ingå i en regional samverkan i form av ett 

regionalt HVB-hem med målgrupp enligt verksamhetsbeskrivningen. 

2. Sektorchef får i uppdrag att teckna och ingå samverkansavtal med värdkommunen, 
Borlänge kommun 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden i Säter har att ta ställning till om socialtjänsten ska ingå i samverkan av 
uppstart av ett regionalt HVB-hem, utifrån vad som är beskrivit i 
verksamhetsbeskrivningen. 

Som underlag finns en slutrapport och verksamhetsbeskrivning avseende samverkan av ett 
regionalt HVB-hem. Underlaget har inkommit från Borlänge kommun som haft ansvaret 
för processen. Förstudien konstaterar att det är möjligt för kommunerna i Dalarna att 
tillsammans bedriva ett regionalt boende genom ett samverkansavtal med målgruppen unga 
män och kvinnor samt ickebinära från 16 år till och med 20 år där det finns misstanke om 
samsjuklighet i form av riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik8 i kombination 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och- eller andra psykiska besvär.  

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. 
Ett av dessa var familjehem, behandlingshem/stödboende. Borlänge Kommun fick ansvar 
för att leda processen för behandlingshem/stödboende. Med hänsyn till områdets 
omfattning och komplexitet drevs arbetet i form av en förstudie tillsammans med ett flertal 
kommuner i Dalarna. Förstudien konstaterade att det är möjligt för kommunerna i Dalarna 
att tillsammans bedriva ett regionalt boende genom ett samverkansavtal. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Slutrapport regionalt HVB-hem 

Delges 
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Sn § 116 Lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
SN2022/0297 

Beslut 
Reviderade lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterad 2022-11-01 fastställs med 
tillägget att riktlinjerna för utbetalning ska följas, dvs att vid två parter i familjen, ska 
försörjningsstödet utbetalas med lika mycket till var och en, såvida inte parterna önskar 
något annat (fastställt av socialnämnden 2021-09-16 i § 77). 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
De lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd antogs av socialnämnden 2015-08-10. En 
revidering har skett utifrån nya regler och domslut som varit prejudicerande. De lokala 
riktlinjerna syftar till att ge vägledning för personal i handläggningen av ekonomiskt 
bistånd. 

Underlag tillbeslut 
Tjänsteutlåtande 
Reviderade riktlinjer 

Delges 
Individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 117 Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa 
SN2022/0128 

Beslut 
1. Information läggs till handlingarna. 
2. Representanter från socialtjänst och elevhälsa bjuds in till att under hösten 2023 

redovisa den reviderade handboken för samverkan mellan socialtjänst och 
elevhälsa 

Ärendebeskrivning 
Jenny Lindqvist, enhetschef Elevhälsan informerar om samarbetet mellan sektorerna 
avseende barn som gemensam nämnare.  

• Samverkan sker via så kallade ZON-möten där representanter från socialtjänst och 
elevhälsa ingår och där man diskuterar aktuella ärenden och samverkansformer 

• Gemensamma rutiner finns som ska revideras under våren 2023 och det finns även 
en handbok för samarbetet 

• Behov finns av kompetensutveckling om hur juridiken kan påverka samverkan, 
som exempelvis sekretess mellan verksamheterna 

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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Sn § 118 Utökning av platsantal särskilt boende 
SN2022/0309 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att kunna erbjuda 10–15 bostäder som är 
anpassade för Särskilt boende som kan tas i anspråk senast den 1 mars 2023. 

Förslag i beslutsgång 
Sune Hemmingsson (C) yrkar bifall på majoritetens förslag till politiskt yttrande med 
förslag till beslut:  
”Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnads-nämnden i 
uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att kunna erbjuda 10–15 bostäder som är 
anpassade för Särskilt boende som kan tas i anspråk senast den 1 mars 2023.” 

Det politiska yttrandet har delgivits socialnämnden i kallelsen inför dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla yrkandet och finner att nämnden bifaller 
yrkandet på majoritetens yttrande med förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Sektorn har fått i uppdrag av socialnämnden att se över lösningar på kort och lång sikt och 
komma med förslag till nämnden. I tjänsteutlåtandet anges att socialnämnden inte har 
lämpliga lokaler för att utöka antalet platser på särskilt boende och därför måste en 
beställning ske till samhällsbyggnadsnämnden för att få fram alternativa lokaler. 

Politiskt yttrande 
Majoriteten har tagit fram ett politiskt yttrande med förslag till beslut: 

”Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra till 
Samhällsbyggnadsnämnden att skyndsamt utreda förutsättningarna att kunna erbjuda 10-15 
bostäder som är anpassade för Särskilt boende som kan tas i anspråk senast den 1 mars 
2023.  

Bakgrund 
Tjänsteskrivelsen beskriver förtjänstfullt det behov som finns av bostäder i Särskilt boende 
och orsaken till att Socialnämnden för närvarande inte klarar av att verkställa besluten inom 
föreskriven tid enligt lagen dvs inom 3 månader.  

     Forts 
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Forts § 118 

Socialnämnden bedömer att behovet av bostäder på SÄBO är akut och det därför behövs 
särskilda åtgärder för att hantera situationen för de som har beviljats särskilt boende och 
som väntar på att beslutet ska verkställas. Inte minst för att den enskilde individen ska få 
den vård och omsorg den är behov av. 

Socialnämnden bedömer, för närvarande, att när det nya SÄBO Prästgärdet blir klart 
hösten 2023 som innebär ett tillskott på 16 lägenheter kan nämnden följa lagen dvs 
verkställa besluten inom 3 månader. Skulle behovet hösten 2023 fortsatt vara större än vad 
Socialnämnden kan verkställa inom lagens krav då får Socialnämnden besluta efter 
utredning/beredning av Sociala sektorn, behålla de 12 korttidsplatser som finns på 
Skönviksområdet. Alternativt i samråd med Säterbostäder, hyresvärden för Fågelsången, 
fortsätta hyra lokaler för ett antal bostäder på Fågelsången. Effekten blir att det då skapas 
ytterligare 10 bostäder på Prästgärdet dvs totalt 26 st nya bostäder.  

Den långsiktiga planen för att möta den ökade efterfrågan på äldreomsorg som beror på att 
antalet personer över 80 år ökar fram till 2040, enligt den finansiella långtidsanalys som 
PWC har levererat till kommunen, är att antalet platser på SÄBO ska öka i Stora Skedvi.  

PWC har i sina beräkningar, byggt på nu kända fakta, bedömt när Prästgärdet är färdigt, att 
det behövs ytterligare tillskott på antalet bostäder på SÄBO först 2036. Huruvida den 
teoretiska bedömningen/beräkningen kommer att stämma med verkligheten beror på hur 
hälsan hos befolkningen utvecklas, dvs i första hand hos de äldre över 80 år eftersom 
åldern är den avgörande faktorn för behovet av äldreomsorg.  

Socialnämnden kommer att återkomma, när den aktuella akuta fasen är över vad gäller 
bostäder på SÄBO, med förslag till Kommunstyrelsen att få Samhällsbyggnadsnämndens 
bedömning vilken tidsaxel/planering/förberedelser som krävs för att tillskapa ett antal nya 
bostäder på SÄBO på Skedvigården eller i angränsande nybyggnation.  

Bostäder på SÄBO medför stora kommunalekonomiska åtaganden som dessutom är 
långsiktiga därför måste planeringen och framförhållning vara noggrann så att tillgången 
och behovet av bostäder harmoniserar.” 

Bakgrund 
Sedan slutet av augusti 2022 har antalet personer som fått beslut på särskilt boende kraftigt 
ökat i antal och är i dagsläget 25 personer med ej verkställda beslut på särskilt boende. 6 av 
dessa väntande personer vistas idag på Korttidsboendet då de inte kan gå hem i väntan på 
särskilt boende. Sedan i slutet av juni fram till slutet av september är det 10 personer som 
väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt.  

     Forts.  
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Forts. § 118 

Det nya särskilda boendet Prästgärdet planerades stå klart hösten 2022, av olika anledningar 
fördröjdes processen med ett år. Om Prästgärdet stått klart enligt plan hade ca 10 personer 
stått på kö till särskilt boende idag. Det nya särskilda boendet Prästgärdet beräknas 
slutbesiktigas inför överlämnande vecka 40 år 2023. Under denna mellanperiod så befarar 
sektorn att kön kommer att utökas ytterligare. 

Underlag tillbeslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sektorchef Samhällsbyggnadssektorn 
Verksamhetschef Biståndsenheten 
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Sn § 119 Rapport personuppgiftsincident 
SN2022/0295 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En rapport avseende en personuppgiftsincident har upprättats och delgivits 
socialnämndens dataskyddsombud JPInfonet. Dataskyddsombudet delar sociala sektorns 
bedömning att det räcker med intern dokumentation av incidenten och att 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inte behöver informeras. 

Incidenten har uppstått när en individs namn, ihop med information om att medicinering 
pågår, har skrivits i ett e-postmeddelande. På grund av att meddelandet har skickats till 
endast behöriga anställda bedöms risker ihop med händelsen som små. 

Underlag till beslut 
Rapport om personuppgiftsincident 
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Sn § 120 Ansökan om bidrag för 2023 från RSMH 
Hoppet 
SN2022/0283 

Beslut 
RSMH Hoppet beviljas föreningsbidrag med 180 000 kronor för verksamhetsåret 2023.  

Ärendebeskrivning 
Mats Hedin, ordförande RSMH Hoppet och Anette Kruse, anställd på RSMH Hoppet, 
besöker nämnden och föredrar ansökan om föreningsbidrag på 180 000 kr, för 
verksamhetsåret 2022. Ansökan är en av förutsättningarna för att RSMH Hoppet Säter ska 
kunna bedriva verksam-het för personer med psykisk funktionsnedsättning.  
Sociala sektorn ansvara för RSMH:s personal från och med 10 september 2020. 
Personalkostnaden är ca 360 000 kr/år. 

Bakgrund 
RSMH Hoppet har årligen fått föreningsbidrag från Socialnämnden, Säters kommun. 
Föreningsbidraget är inte indexreglerade vilket betyder att en uppräkning inte sker 
automatiskt.  

Samverkan med RSMH Hoppet regleras i ett avtal mellan Socialnämnden, Säters kommun 
och RSMH Hoppet Säter. Föreningens verksamhet utgör ett komplement till kommunens 
lagstyrda uppdrag. 

Fr o m 10 september 2020 har sociala sektorn övertagit anställningarna för två personal 
som arbetar i RSMH då föreningen ej kunde fortsätta att vara arbetsgivare. Anställningarna 
är tidsbegränsade och följer Arbetsförmedlingens beslut om lönebidrag för personalen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om bidrag 

Delges 
Sociala sektorns ekonom 
RSMH Hoppet 
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Sn § 121 Budgetuppföljning 
SN2022/0084 

Beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2022-11-30. 

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande 10,4 milj. kr. 
Prognosen är oförändrad sedan förra månaden, men justeringar har gjorts mellan 
verksamhetsområdena. 

En av orsakerna är att ytterligare ett köp av en extern korttidsplats till följd av att det är 
lång kö till korttidsboendet. En hotfull situation på Enbackagården har uppstått där väktare 
har tagits in, hittills uppgår kostnaden till 900 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, köp av externa vårdplatser 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 2,0 milj. kr, beror på kostnader för 
placeringar av barn, unga och vuxna. Ett par placeringar har ett mycket högt dygnspris. 
Försörjningsstödet bedöms ge ett överskott på 200 tkr. 
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Sn § 122 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 § 123 Ändrat sammanträdesdatum 2023 

Beslut 
Socialnämndens fastställda datum för sammanträdet under februari 2023 ändras från den  
9 februari till den 16 februari. 

Ärendebeskrivning 
Förslag finns att fastställda datum för socialnämndens sammanträde i februari 2023 flyttas 
från den 9 februari till torsdagen den 16 februari. Orsaken är att en utbildning kommer att 
hållas för kommunens politiker den 9–10 februari med anledning av den nya 
mandatperioden. 

Delges 
Socialnämnden 
Sociala sektorns Ledning och Stab 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-12-08 17 (20) 

Sn § 124 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 
35 § Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-11-01 – 2022-11-30. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-11-01 – 2022-11-30. 

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 
• §§ 74–83 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-12-08 18 (20) 

Sn § 125 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar om: 

• Resultat av rekrytering av ny verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen (IFO) 

• Sociala sektorns beredskap under kommande jul- och nyårshelg 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-12-08 19 (20) 

Sn § 126 Delgivningar 

Beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delgivning av kommunstyrelsens beslut 2022-11-15 avseende Ny verksamhetsstruktur för 
Fler i egen försörjning – Verkstad 2023 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-12-08 20 (20) 

Sn § 127 Avtackning förtroendevalda 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande Sune Hemmingson (C), överlämnar en blomma till de 
förtroendevalda som inte kommer att fortsätta sitt uppdrag i socialnämnden under 
kommande mandatperiod och tackar för genomfört uppdrag. 
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