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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-14 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.30 

Beslutande Hans-Göran Steneryd, ordförande (S) 
Erik Andersson (C) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Birgitta Sputnes (S) 
Per-Inge Nyberg (S) 
Belinda Mattsson (S) 
Anette Berg (C) 
Ann-Sofie Siljeholm (M) 
Marie Jakobsson (SD) 

Tjänste-
män/övriga 

Ingalill Frank, förvaltningschef 
Inger Fendinge, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Lena Lorenz, verksamhetschef för verksamheten för Funktionsnedsättning, §§ 33 och 36 
Lena Palmborn, enhetschef för verksamheten för Funktionsnedsättning, § 33 
Barbro Henriksson, metodhandledare inom verksamheten för Funktionsnedsättning, § 33 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, §§ 36 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, § 36 
Camilla Thommes, verksamhetschef Äldreomsorgen, § 36 
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsteamet, § 36 
Camilla Ånnemark, enhetschef Biståndsenheten, § 36 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Annbritt Grünewald (S), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare, §§ 32–35 

Utses att justera Belinda Mattsson (S) 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 32–43 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordfö-
d  

  
 Hans-Göran Steneryd (S)  

 Justerande   
 Belinda Mattsson (S)  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes-
datum 
 

2018-03-14 
Datum för  

anslag 2019-03-18 
Datum för när  
anslag tas bort 2019-04-09 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 32 
 
 
Genomgång av appen styrelsemöte.se – att ta del av kallelsen 

Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare, informerar om Styrelsemöte.se som är det system som 
används i Säters kommun för att delge kallelser.  
 
Via styrelsemöte.se kan kallelsen göras tillgänglig via en webbläsare eller via en app. 
När det gäller socialnämndens handlingar kommer de endast att vara tillgängliga via appen Sty-
relsemöte.se i en iPad. Detta för att säkerställa en säker hantering av informationen med 
tvåstegs-verifiering vid inloggning samt för att dokument inte ska kunna sparas ned lokalt. 
 
Styrelsemöte.se 
Styrelsemöte.se är en tjänst för lagring, distribution och säker åtkomst av möteshandlingar. Mö-
tessekreteraren förbereder underlagsdokument till mötet och laddar upp dem till styrelsemöte.se 
och skickar ut. Därefter finns de tillgängliga för de mötesdeltagare som mötessekreteraren har 
lagt upp som behöriga. 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 33 
 
 
Presentation av verksamheten för Funktionsnedsättning 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 

Ärendebeskrivning 
Lena Lorenz, verksamhetschef funktionsnedsättning, informerar tillsammans med sina enhets-
chefer, om verksamheten för Funktionsnedsättning. 

Lena informerar om: 
• Organisationens uppbyggnad 
• Ansvarsområden och samverkan däremellan 
• Innebörden av personkretstillhörighet 
• Verksamhetens mål och inriktning utifrån Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• Insatser som verkställs, ex personlig assistans, kontaktperson, Daglig verksamhet, Boen-

destöd, Gruppbostad m.fl. 
• Daglig verksamhet och dess målgrupp 
• Gruppbostäder och Servicebostäder och målet med verksamheten 
• Resurser – personal 
• Utveckling och utmaning - ex. ny gruppbostad, planering av personalresurser, samver-

kan med individ- och familjeomsorgen, anpassade lokaler till målgruppen, framtida re-
krytering m.m. 

• Målen Trygghet, Livskvalitet och Framtidstro 
 
Barbro Henriksson, metodhandledare, informerar om SKL:s nationella brukarenkät till målgrup-
pen. Barbro redovisar resultaten som även finns redovisade på webben i databasen Kolada. 
 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-14 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 34   Diarienummer: SN2019/0025 
 
 
Socialnämndens informationshanteringsplan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens informationshanteringsplan, daterad 2019-03-14 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens informationshanteringsplan (tidigare benämnd dokumenthanteringsplan) har 
reviderats med gallringsregler för: 

• Ordförandebeslut 
• Samtycke för behandling av personuppgifter 
• Fullmakt postöppning 
• Underlag löneöversyn 
• Gallring patientjournal 
• Förteckning avlidna 

 
Bakgrund 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en doku-
menthanteringsplan. 
Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av 
nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken 
dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Uppdaterad dokumenthanteringsplan Ledningsgrupp 

Stab 
Kommunens arkivarie 
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Sn § 35 
 
 
Förvaltningsplan för arbete med personuppgiftsbehandlingar 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens förvaltningsgrupp för arbete med personuppgiftsbehandlingar enligt Dataskydds-
förordningen har tagit fram en förvaltningsplan som visar hur arbetet sker under året. Planen är 
förankrad i och fastställd av kommunens chefsledningsgrupp. 
 
Syftet med förvaltningsplanen är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur 
arbetet ska utföras och styras under det kommande året. 
Målgrupperna för dokumentet är de som ansvarar för och de som bedriver förvaltningen av ar-
bete med personuppgifter, ansvariga chefer samt de personuppgiftsansvariga. Planen grundar sig 
i ”Riktlinjer för behandling av personuppgifter”, fastställd av respektive personuppgiftsansvarig 
nämnd/styrelse. 
 
Bakgrund 
Från och med den 25 maj 2018 regleras behandling av personuppgifter av Dataskyddsförord-
ningen (även kallad GDPR) och Sveriges kompletterande bestämmelser till Dataskyddsförord-
ningen, den s.k. svenska dataskyddslagen.  

Med anledning av detta skapades en arbetsgrupp som arbetade med att anpassa de personupp-
gifts-ansvarigas verksamheter till den nya lagstiftningen. Arbetsgruppen övergick sedan till att bli 
en förvaltningsgrupp bestående av utsedda dataskyddshandläggare från respektive förvaltning i 
kommunen. 
 
Underlag till beslut 
Förvaltningsplan för arbete med personuppgiftsbehandlingar 
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Sn § 36   Diarienummer: SN2019/0040 
 
 
Förarbete – Budget 2020–2023 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens extra möte den 25 mars 2019, ämnat för arbete med nämndplanen, utökas till 
att omfatta tiden 08.00-12.00 för att även kunna bereda budget 2020-2023. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Fendinge, ekonom, presenterar budgetförslag med konsekvensbeskrivningar och nya be-
hov för verksamheten. Förslaget har tagits fram i enlighet med ekonomikontorets direktiv och 
kommunstyrelsens beslut om budgetramar.  
 
Utgångspunkten för framtagen budget har varit: 
• budgetutfall för verksamhetsår 2018 
• budgetram för 2019 
• de övergripande målen om en ekonomi i balans 
• de centrala direktiven att hålla kostnaderna inom de preliminära ramar  
• den lagstiftning som styr respektive verksamhetsområde 

 
 
Delges 
Socialnämnden 
Verksamhetschefer 
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Sn § 37   Diarienummer: SN2019/0041 
     SN2019/0042 

Socialförvaltningens internkontrollplan 2018 och 2019  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll för 2018 och lägger den till 

handlingarna. 
2. Den reviderade internkontrollplanen för 2019 avseende socialnämndens verksamheter 

fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna har enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 § det yttersta ansvaret för den interna kon-
trollen inom respektive verksamhetsområde.  
Socialnämnden upprättar internkontrollplaner som tydliggör vilket ansvar som finns för den in-
terna kontrollen på olika nivåer i organisationen för granskning och uppföljning. 
 
Internkontroll 2018 
Socialnämnden har kommenterat arbetet med internkontrollen i bokslutskommentarerna för 
2018. 
Där framgår att nämnden delvis har fullföljt internkontrollen enligt av nämnden fastställd plan. 
Månadsvis rapportering av statistik från olika verksamheter har gjorts till socialnämnden. Enhet-
erna har gjort egenkontroller av verksamheten. Det som kontrollerats är bl.a. dokumentation 
under verkställighet, efterlevandet av rutiner och kvaliteten på utredningar. Det förvaltningen 
brustit i är loggkontroller i verksamhetssystemen och dessa kontroller ska förbättras och genom-
arbetas vidare i internkontrollplanen för 2019.  
 
Internkontroll 2019 
Förvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2019 som redovisas av Ingalill 
Frank, förvaltningschef. 
 
 
 
 
Underlag till beslut Delges  
Internkontrollplan 2018 Ekonomikontoret 
Bokslut 2018  
Förslag Internkontrollplan 2019  
Mall återrapport internkontroll till Sn  
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Sn § 38   Diarienummer: SN2019/0034 
 
 
Medborgarförslag om Boulehall i Säter 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget att bygga en boulehall. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Antalet äldre i Säters kommun ökar och kommunen står inför en rad utmaningar för att kunna 
uppfylla det ökade behovet av stöd till äldre. Socialnämnden ska i sin planering beakta viktiga 
värden som självständighet, inflytande, möjlighet till aktiviteter och tillgänglighet. Socialnämn-
den ska samverka och möjliggöra för äldre och seniorer att känna trygghet, leva ett aktivt liv, till-
skapa mötesplatser, ha inflytande i samhället och över sin vardag. 
En boulehall kan ses som en del i stödet och hallen ska även kunna utnyttjas av alla som vill 
spela boule oavsett ålder. Hallen kan med fördel placeras där redan befintlig struktur finns i 
form av tillgänglighet, trygg miljö, parkeringar och liknande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat inlämnat medborgarförslag om boulehall till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsens fritids-
enhet lämna yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast 4 mars 2019. 
 
Medborgarförslag 
Ett medborgarförslag om en boulehall i Säter har lämnats in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2018-11-15. 
I medborgarförslaget föreslås att kommunen tillskapar en Boulehall på området mellan Säters 
Ångsåg och Klockarskolans gymnastiksal. Byggnaden bör vara ca 40x15 meter och inkludera ge-
mensamhetsdelar som kök och Wc. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen  
Medborgarförslag  
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Sn § 39   Diarienummer: SN2019/0019 
     SN2019/0020 
 
 
Redovisning av aktiviteter för boende på särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef för Äldreomsorgen, redovisar för de aktiviteter som anord-
nas för de boende på kommunens särskilda boenden för äldre. 
 
Bakgrund 
Skrivelser har kommit in till socialnämnden med anledning av att tjänsten som anhörigsam-ord-
nare har tagits bort som en åtgärd i arbetet med att komma ned i socialnämndens tilldelade bud-
getram. I skrivelsen anger man att man inte vill att samvaron för de bonde inte ska tas bort. 
Skrivelserna delgavs socialnämnden 2019-02-14. 
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Sn § 40 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2019-02-01 – 2019-02-28. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-02-01 – 2019-02-28. 
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 Socialför-

säkringsbalken 
• 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 
• §§ 7–19 
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Sn § 41 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Delgivningar 
• Beslut i Kulturnämnden, § 21, 2019-02-14 - Information om projektet; Mötesplats på 

biblioteket för seniorer och personer med åldersrelaterade funktionsnedsättningar. 
• Beslut i Kommunfullmäktige, §§ 105 och 110, 2019-02-14 - Avsägelse/fyllnadsval 
• Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019-01-11 
• Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden, § 8, 2019-01-31 – Bokslut och verksamhets-

berättelse 
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Sn § 42 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Ny förvaltningsekonom 
• Ny verksamhetschef för hemtjänsten 
• Verksamhetsbesök från politiker 
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Sn § 43   Diarienummer: SN2019/0021 
 
 
Uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna: 
• Socialförvaltningen övergripande, ex sjukstatistik 
• Äldre- och handikappomsorg 
• Individ- och familjeomsorg 
• Hemsjukvården 
• Integrationen 

• Verksamheten för funktionsnedsättning 
• Biståndsenheten 
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