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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 2 (18) 

Plats och tid: Säter, kl.08.15-15.45 
§ 18 - Socialnämnden ajournerar sig i ärendet kl. 09.30-09.36 
§ 26 - Socialnämnden ajournerar sig i ärendet kl. 13.37-15.34 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Monica Falk Mannerhagen (M) 
Annette Almroth (S) 
Annbritt Grünewald (S), §§ 16–22 
Tommy Janfjäll (S), §§ 23–28  
Annette Berg (C)  
Liv Erichsen (KD) 
Dan Isberg Lissel (SD) 
Maria Eriksson (M) 

Ej tjänstgörande 
ersättare: 

Birgitta Sputnes (S) 
Tommy Janfjäll (S) 
Helena Vådegård (KD) 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Camilla Ånnemark, verksamhetschef Biståndsenheten, §§ 16–18 och § 27 
Åsa Eriksson, verksamhetschef Funktionsnedsättning, § 18 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, § 18 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, § 18 
Emma Sandgren, tf verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, § 18 och § 28 
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Ordinärt boende, § 18 

Utses att justera: Hans-Göran Steneryd (S) 

Justeringens plats 
och tid: Säter den 21 februari 2023 

Paragrafer: §§ 16–28 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Hans-Göran Steneryd   
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 3 (18) 

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-02-16 

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-21 

Datum för anslags nedtagande:  2023-03-15 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 4 (18) 

Sn § 16 Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 
SN2023/0021 

Beslut 
Delegationsordningen daterad 2023-02-06 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delegationsordning behöver regelbundet uppdateras och revideras. I denna 
revidering har bland annat nya beslut tillkommit utifrån Lex lilla hjärtat som behöver 
införas i delegationsordningen. 

Delegationsordning 
Enligt kommunallagen har socialnämnden beslutanderätt i alla frågor som gäller den 
verksamhet som nämnden ansvarar för. Då det inte är möjligt för nämnden att fatta alla de 
beslut som daglig tas inom sociala sektorn behövs en delegationsordning där 
socialnämnden delegerar sin beslutanderätt till angiven funktion, så kallad delegat. Detta 
innebär att nämnden ger delegaten rätt att fatta beslut å nämndens vägnar och att delegaten 
därmed agerar i egenskap av socialnämnden. 

En nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare 
eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta i ärenden. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Reviderad delegationsordning 

Delges 
Sociala sektorns Ledningsgrupp och Stab 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 5 (18) 

Sn § 17 Beredningsärende - Socialnämndens 
internkontrollplan 2023  
SN2023/0032 

Ärendebeskrivning 
Camilla Ånnemark, verksamhetschef Biståndsenheten, redovisar förslag till kontroller som 
kan ingå i internkontrollplan för 2023.  

I förslaget används kommunens riskmatris som underlag och socialnämnden beslutar 
utifrån förslag från sektorn, vilka kontroller som ska ingå i internkontrollplanen. 

Bakgrund 
Nämnderna har enligt 6 kap. 6 § Kommunallagen (KL), det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Socialnämnden upprättar 
internkontrollplaner som tydliggör vilket ansvar som finns för den interna kontrollen på 
olika nivåer i organisationen för granskning och uppföljning. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 6 (18) 

Sn § 18 Uppföljning av mål i nämndsplan och 
verksamhetsplan 2020–2023 
SN2023/0046 

Beslut 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 

Ajournering 
Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 09.30-09.36 i avvaktan på inbokade föredragare. 

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 2023-02-16 7 (18) 

Sn § 19 Motion om mer företagsvänliga nämnder i Säters 
kommun 
SN2022/0241 

Beslut 
Tjänsteutlåtandet antas som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsens som sitt 
yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion om mer företagsvänliga 
nämnder till samtliga nämnder i Säters kommun. 

I motionen yrkas följande:  
”Att samtliga nämnder och styrelser i Säter kommun får i uppdrag att se över hur de kan bli 
mer företagsvänliga.” 

Yttrande 
Ingalill Frank, sektorchef, skriver i yttrandet: 

”Socialnämndens ansvarsområde är ju till övervägande del riktat mot medborgare som 
har behov av kommunens stöd/vård/omsorg av olika anledningar och är i mindre 
grad direkt riktat mot företag. Däremot så sker ju kontakter med företag när tjänster 
och varor inhandlas och där är ju nämnden framför allt en kund. Men som kund finns 
också ett stort ansvar att vara en god kund med hög kunskap så att företag upplever 
Säters kommun som en bra part att göra affärer med. Socialnämnden köper 
konsulttjänster framför allt i form av socialsekreterare och sjuksköterskor och där har 
nämnden också ett ansvar och en möjlighet att visa upp Säters kommun både som en 
bra kund men även som en bra arbetsgivare med hög kompetens. 

Det som sektorn och nämnden kan göra och gör är att: 
• Vara goda ambassadörer för Säters kommun i all kontakt med både medborgare 

och företag 
• Gynna det lokala näringslivet där så är möjligt utifrån lagar och regler för 

upphandling 
• Följa avtal med de företag och leverantörer som är upphandlade dvs avtalstrohet 
• Vara professionella vid alla kontakter med företag och leverantörer och ha ett 

gott bemötande oavsett anledningen till kontakt 
• Vara tydliga och ”enkla att ha och göra med” för att underlätta i 

kommunikationen och undvika missförstånd 
• Delta aktivt i de upphandlingar som genomförs tillsammans med andra 

kommuner via Upphandlingscenter (UHC)” 

Forts. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 8 (18) 

§ 19 forts. 

Bakgrund 
En motion inkom den 15:e maj 2022 till Säters kommun från Moderaterna med yrkandet 
att samtliga nämnder och styrelser i Säter kommun får i uppdrag att se över hur de kan bli 
mer företagsvänliga. Detta med anledning av att Säters kommun fortsatt ligger lågt rankat i 
Svenskt Näringslivs ranking.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan beslutat remittera motionen till samtliga 
nämnder och styrelser i Säters kommun för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast den 28 februari 2023. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remiss 

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 9 (18) 

Sn § 20 Bokslut med kommentarer avseende 2022 
SN2022/0084 

Beslut 
Redovisningen av socialnämndens årsbokslut med kommentarer för 2022 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2022 motsvarande 12,8 miljoner kronor. 

Nedan visas resultat per verksamhet: 

Verksamhet Resultat 2022 (tkr) 

Socialnämnden (politisk verksamhet) +114 

Stab och gemensamma resurser -657 

Individ- och familjeomsorg -1 579 

Biståndsenheten -1 366 

Särskilt boende -4 665 

Hälso- och sjukvårdsteamet -775 

Funktionsnedsättning -236 

Hemtjänst -3 853 

Integration (ensamkommande barn) +178 

Totalt: -12 840 

 

Förutom det ekonomiska resultatet redovisas bokslutskommentarer med viktiga händelser, 
personalsituation, arbetsmiljöarbete, internkontroll, mål samt utmaningar och tankar om 
framtiden. 

Underlag till beslut 
Bokslutskommentarer 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 10 (18) 

Sn § 21 Fördelning av Socialnämndens budget 2023 
SN2022/0119 

Beslut 
Socialnämndens verksamhetsbudget för 2023 fastställs enligt förslag från sociala sektorn. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, sektorsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats socialnämnden för 
2023 samt sektorns förslag till fördelning av budget per verksamhet och kostnadsställe. 
 
Socialnämndens verksamhetsbudget för 2023 bygger på de fastställda direktiven i 
kommunfullmäktige, tilldelad budgetram samt verksamheternas behov. Verksamheternas 
behov är större än den tilldelade budgetramen. Den nödvändiga kostnadsminskningen 
motsvarar cirka 3,2 mnkr. Detta belopp har fördelats ut på alla verksamhetsområden. 
Budgetdirektiven tillät en uppräkning av kostnaderna med cirka 2 %. Efter att 
budgetdirektiven fastställdes har inflationen (prisökningar) skenat rejält. Även 
löneökningarna 2023 bedöms bli högre än budgetdirektivet (1,9 %). Detta kommer att 
påverka Socialnämndens ekonomi och innebära svårigheter att ha en ekonomi i balans. 

Tabellen nedan visar Sociala sektorns förslag till fördelning av budget 2023 samt nödvändig 
kostnadsminskning: 

Förvaltningens fördelningsförslag 
Verksamhet Tilldelad 

budget 2023 
Nödvändig 

kostnads-
minskning 

Socialnämnden (politisk verksamhet) 792 000 8 000 
Stab/gemensamma resurser 11 093 000 270 000 
Individ-och familjeomsorg 49 526 000 1 000 000 
Biståndsenheten 5 709 000 100 000 
Särskilt boende 94 393 000 700 000 
Hälso-och sjukvårdsteamet 27 982 000 280 000 
Funktionsnedsättning 64 198 000 560 000 
Hemtjänst 47 277 000 270 000 

Totalt: 300 970 000 3 188 000 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Bildspel verksamhetsbudget 

Delges: Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 11 (18) 

Sn § 22 Samarbete med "Ung Omsorg" 
SN2021/0318 

Beslut 
1. Rapporten från Ung Omsorg läggs till handlingarna. 
2. Sektorchefen får i uppdrag att, i lämplig omfattning, teckna avtal med Ung 

Omsorg för 2023.  
3. Beslut om finansiering för verksamheten under 2023 delegeras till sektorchef. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, presenterar slutrapport från samarbete med Ung Omsorg under 
2022.  

Ung omsorg sammanfattar uppdraget enligt följande: 

”För oss har det varit en rolig uppgift att få engagera Ung Omsorg på 
äldreboenden i Säter. Resultatet har varit över förväntan och det märks från alla 
inblandade att verksamheten är omtyckt. Vi har bara hört positiva reaktioner 
från de äldre och personalen på äldreboendena och våra ungdomar har 
verkligen gillat sitt första extrajobb. Att många dessutom fått en bättre bild av 
äldreomsorgen är viktigt. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar framöver 
och vi hoppas att vi kan vara en del i lösningen till att hitta fler engagerade 
medarbetare inför framtiden.” 

Bakgrund 
Sociala sektorn tog under hösten 2021 kontakt med företaget Ung Omsorg – ett koncept 
där högstadieungdomar anordnar aktiviteter för de som bor på särskilda boenden för äldre.  

Underlag till beslut 
Rapport Ung Omsorg 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 12 (18) 

Sn § 23 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 4 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 4 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 4 2022 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 13 (18) 

Sn § 24 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 

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. 

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 
• §§ 1–6 

Redovisning av övriga delegationsbeslut 
• Verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Säter- - delegationsbeslut av sektorchef 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 14 (18) 

Sn § 25 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorchef informerar om: 

• Införande av nytt verksamhetssystem för utredning, beslut och dokumentation,  
Pulsen Combine 

• Arbete med ny bostadsplan för Säters kommun 
• Nominering av verksamhetschef för Hälso- och sjukvårdsteamet till ”Årets chef” 
• Sektorns arbete med budget 2023 och möjligheter att minska kostnader 
• Anställning av ytterligare en enhetschef inom Hemtjänsten inom befintlig budget 

(arbetsmiljöfråga) 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 15 (18) 

Sn § 26 Kostnader tillfälligt korttidsboende under 2023 
SN2023/0069 

Beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå samhällsbyggnadsnämnden att 

teckna avtal med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) om tillfälliga lokaler för 
korttidsboende omfattande 12 platser, för perioden april – december 2023. 

2. För att finansiera det tillfälliga boendet föreslår socialnämnden att 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka socialnämndens 
budget för 2023 med 7 milj. kr. 

Ajournering 
Socialnämnden ajournerar sig i ärendet kl. 13.37-15.34 för upprättande av politiskt samt för 
utrymme för inbokade föredragarr i §§ 27–28. 

Förslag i beslutsgång 
Socialnämndens ordförande har tagit fram förslag till ett politiskt yttrande och föreslår att 
det ska ingå i protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågar till nämndens ledamöter om det politiskt yttrande ska ingå i 
protokollet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Politiskt yttrande 
Socialnämnden beslutar att sociala sektorn får i uppdrag att etablera ett tillfälligt 
korttidsboende med 12 platser på Skönviksområdet under perioden april 2023 – december 
2023. 

Bruttokostnaden är 8,5 miljoner men bedömningen är att denna åtgärd beräknas ge 
ekonomiska kostnadsminskningar från Region Dalarna som debiterar 10 500 kr per dygn 
för patienter som är färdigbehandlade inom slutenvården. Orsaken till det uppkomna akuta 
läget för vår äldreomsorg, är den försening som uppstått av byggnationen av Prästgärdet. 
Hade byggnationen av Prästgärdet fullföljts enligt tidigare planering hade Socialnämnden 
under hela 2023 istället haft ökade kostnader inom äldreomsorgen på grund av 
volymökningen dvs de tillkommande 16 platserna på Prästgärdet. 

Åtgärden ska också bidra till att förhindra att Säters kommun får ett utdömt vite från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

En korttidsplats är också viktig för att kunna erbjuda växelvård som bidrar till att kunna 
fördröja behovet av en plats på Särskilt boende.  Forts. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 16 (18) 

Forts. § 26 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har av socialnämndens ordförande fått i uppdrag att göra en beräkning på 
vad det skulle kosta att utöka antalet korttidsplatser.  

Att öppna ett tillfälligt korttidsboende med 12 platser i lokaler på Skönviksområdet  
(i anslutning till nuvarande korttidsboende) under perioden april – december 2023 beräknas 
till cirka 8,5 mnkr. 

Bakgrund 
Behovet av korttidsplatser har ökat från hösten 2022. Antalet ansökningar och beslut om 
korttidsboende överstiger antalet korttidsplatser som finns i kommunen. Även antalet 
ansökningar och beslut om särskilt boende har ökat under 2022. När det gäller platser på 
särskilt boende pågår en utredning på kommunstyrelsesektorn, enligt uppdrag från 
kommunstyrelsens arbetsutskott, om det finns tillgängliga lokaler för ändamålet.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 17 (18) 

Sn § 27 Presentation av Biståndsenheten 
SN2023/0055 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Camilla Ånnemark, verksamhetschef Biståndsenheten, presenterar sin verksamhet. 

Biståndsenheten är den verksamhet inom sociala sektorn som utreder och fattar beslut om 
insatser inom äldreomsorg och inom funktionsnedsättning.  
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-02-16 18 (18) 

Sn § 28 Presentation av Individ- och familjeomsorgen 
SN2023/0056 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Sandgren, t.f. verksamhetschef IFO, presenterar sin verksamhet. 

Individ- och familjeomsorgen är den verksamhet inom sociala sektorn som utreder och 
fattar beslut om insatser till barn, unga och vuxna i behov av stöd. Utanför kontorstid finns 
en socialjour som arbetar med alla akuta situationer som kan hända inom socialtjänstens 
område. 
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