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Justerande
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Paragrafer

Sekreterare

§§ 71–79 och §§ 81–85

Se sid 1a för § 80 – direktjustering

Marie-Louise Snell
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Sune Hemmingsson
Justerande

Hans-Göran Steneryd

Anslag/Bevis
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2019-06-19
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Datum för när
anslag tas bort

2019-07-11

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 71

Sammanträdesdatum

Blad

2

Diarienummer: SN2019/0102

Information av verksamheten Ordinärt boende (Hemtjänst)
Ärendebeskrivning
Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Hemtjänsten, informerar om verksamhetens ansvar,
innehåll och utformning.
Områden som informeras om är:
• Personalsammansättning
• Arbetsområden och hemtjänstens gruppindelning
• Beskrivning av olika sorters beviljade insatser
• Planering för att verkställa beviljade insatser
• Lagar som styr verksamheten
• Delegering av läkemedelshantering
• Verktyg för att utföra arbetet som ex. olika datasystem, bilar, mobiltelefoner
• Utmaningar i framtiden som exempelvis sjukfrånvaro, rekrytering av personal med rätt
kompetens, välfärdsteknologi, heltidstjänster till alla, yrkesstolthet, utveckling

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 72

Sammanträdesdatum

Blad

3

Diarienummer: SN2019/0103

Information av verksamheten Särskilt boende
Ärendebeskrivning
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende för äldre, informerar om verksamhetens
ansvar, innehåll och utformning.
Områden som informeras om är:
• Personalsammansättning
• Kommunens olika särskilda boenden: Fågelsången, Enbackagården, Korttidsboendet
Skönvik, Öhlinska villan – dagverksamhet för personer med demenssjukdom
• Beskrivning av olika sorters beviljade insatser: plats på boendet och sedan olika beviljade omsorgsinsatser
• Planering för att verkställa beviljade insatser
• Upprättande av Genomförandeplaner som ligger till grund för personalens arbete (planering för hur beviljade insatser ska genomföras)
• Verktyg för att utföra arbetet som ex. olika datasystem, mobiltelefoner, larmutrustning
• Planering för ny yrkeskategori som handlar om vårdnära service som ex. tvätt, städ
m.m.
• Utmaningar i framtiden som exempelvis sjukfrånvaro, rekrytering av personal med rätt
kompetens, välfärdsteknologi, heltidstjänster till alla, yrkesstolthet, utveckling

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sammanträdesdatum

Sn § 73

Diarienummer: SN2019/0063

Ansökan om avräkning av skuld
Socialnämndens beslut
Ansökan om avräkning av skuld på omvårdnadsavgifter hos Säters kommun på
ca 10 400 kronor beviljas.
______
Gällande

God man
783 90 Säter
Handläggare
Camilla Thommes, Verksamhetschef Särskilt boende
Delges
God man
Avgiftshandläggaren
Ekonomienheten

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

Blad

4

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 74

Sammanträdesdatum

Blad

5

Diarienummer: SN2019/0002

Policy samt handlingsplan för våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policyn mot våld i nära
relationer.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra till kommunens förvaltningar att ta
fram handlingsplaner utifrån policyn mot våld i nära relationer.
3. Socialnämnden fastställer framtaget förslag till socialförvaltningens handlingsplan mot
våld i nära relationer.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen anser att det ska finnas en av kommunfullmäktige fastställd kommunövergripande policy med tillhörande handlingsplaner som upprättas av respektive förvaltning.
Ärendebeskrivning
Tina Lejon Isaksson, kvinnofridssamordnare, har tagit fram förslag till policy mot våld i nära relationer.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Förslag till policy
Förslag till handlingsplan

Justerande signatur

Delges
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 75

Sammanträdesdatum

Blad

6

Diarienummer: SN2019/0069

Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum Dalarna för 2019
Socialnämndens beslut
Ansökan om generellt bidrag för år 2019 avslås.
Motivering till beslut
Säters kommun fullgör sin skyldighet att erbjuda utbildning till blivande adoptivföräldrar genom
samarbetet med Dialogens personal i Falun. Inga adoptionsärenden har varit aktuella på senare
år i kommunen.
______
Ärendebeskrivning
Adoptionscentrum Dalarna är en lokal ideell förening som arbetar med olika verksamheter inom
området adoption, samt fungerar som ett stöd för sina medlemmar i hela Dalarna. Adoptionscentrum uppger att av sina medlemmar finns sju familjer i Säters kommun. Verksamheten bygger på PAS, Post Adoption Service, och man anordnar olika arrangemang för sina målgrupper
som t ex julfest, andra event samt besök på Leos lekland. Av ansökan framgår att verksamhetens
intäkter är medlemsavgifter samt bidrag från kommuner och landsting.
Socialnämnden avslog 2018 års ansökan om generellt bidrag på 2 100 kronor.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Ansökan från Adoptionscentrum

Justerande signatur

Delges
Adoptionscentrum avdelning Dalarna

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sammanträdesdatum

Sn § 76

Blad

7

Diarienummer: SN2019/0039

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2019-05-31.
Kommentar
Socialnämndens prognos för helåret 2019 är ± 0 kr.
En stor osäkerhet finns i prognosen på grund av ett ärende som ligger i Förvaltningsrätten. Osäkerheten består av handläggningstiden samt utfallet i Förvaltningsrätten.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 77

Sammanträdesdatum

Blad

8

Diarienummer: SN2019/0066

Resultat från Kommunen Kvalitet i Korthet (KKiK)
Socialnämndens beslut
Tjänstemannayttrandet med förvaltningens analys av resultat i KKiK antas som nämndens egen
och översänds till kommunstyrelsen.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april i år att uppdra åt respektive nämnd att analysera sina resultat i rapporten från KKIK.
KKiK
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksamheter står sig i en
jämförelse med andra kommuner. Verktyget är framtaget och administreras av Sverige kommuner och landsting, med stöd från statistikdatabasen Kolada.
Underlag till beslut
Tjänstemannayttrande
Resultatrapport KKiK 2018

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 78

Sammanträdesdatum

Blad

9

Diarienummer: SN2019/0089

Redovisning av personuppgiftsbehandlingar inom Socialnämndens verksamheter
Socialnämndens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018, redovisas
arbetet med att upprätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som
utförs i Socialnämndens verksamheter.
Kategorier av personer som berörs, benämns i registret:
• Anhöriga
• Anställda inom socialförvaltningen
• Förtroendevalda
• Kommuninnevånare med insats från socialförvaltningen
• Uppdragstagare
För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till
personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters kommun av IT-systemet
GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som hanteras, vilken lag som ger oss rätt
att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna m.m.
Bakgrund
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje nämnd
och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som utförs.
Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess
verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara tillgänglig i elektroniskt format
och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Registerutdrag

Justerande signatur

Delges
Socialförvaltningens Stab och Ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 79

Sammanträdesdatum

Blad

10

Diarienummer: SN2018/0159

Granskning av socialnämndens hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen
Socialnämndens beslut
Yttrande över rapport om intern kartläggning och tillsyn av socialnämndens hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen godkänns och översänds till Dataskyddsombudet
som nämndens svar.
______
Ärendebeskrivning
Kristina Mellberg, utsett dataskyddsombud av socialnämnden, har den 5 december 2018 genom
tillsyn hos socialnämndens dataskyddshandläggare, Marie-Louise Snell, för att kontrollera hur
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, efterlevs av socialnämnden samt att ge råd och
stöd i arbetet med att hantera personuppgifter.
Bakgrund
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en EU-förordning som trädde i kraft den 25
maj i 2018. Förordningen ersatte den dittills gällande Personuppgiftslagen (PuL).
Den nya förordningen ställer höga krav på transparens; att vår hantering av personuppgifter dokumenteras och på begäran kan visas upp, t ex vid en inspektion från tillsynsmyndigheten eller
på förfrågan från en registrerad person.
Kristina Mellberg har blivit utsedd till dataskyddsombud av socialnämnden den 12 april 2018
och Marie-Louise Snell, nämndsekreterare, har blivit utsett till dataskyddshandläggare av socialnämnden den 17 maj 2018.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Rapport från tillsyn av personuppgiftsbehandling

Justerande signatur

Delges
Dataskyddsombudet
Socialförvaltningens Stab och Ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 80

Sammanträdesdatum

Blad

11

Diarienummer: SN2019/0092

Gemensam nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation att bidra till finansieringen av en fortsatt nationell utveckling av en evidensbaserad socialtjänst.
Kostnaden är 1,95 kronor/innevånare och avser år 2020–2023.
2. Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till Sveriges Kommuner och Landsting.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
______
Förvaltningens ståndpunkt
En fortsatt utveckling av arbetet mot en mer evidensbaserad och jämlik socialtjänst är av största
vikt för kommunerna. SKL har en viktig roll att fortsätta leda och samordna arbetet och det är
särskilt viktigt för en liten kommun att kunna ingå i den nationella utvecklingen då förvaltningen
har begränsade resurser.
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att gemensamt finansiera ett fortsatt stöd till viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning.
Bakgrund
Styrelsen för SKL beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2018 att rekommendera
kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell
samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020–2023). Styrelsen föreslog också att kostnaden
fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften
baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10
procent. En uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så
väl som staten bidrar långsiktigt.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Information från SKL

Justerande signatur

Delges
SKL
Verksamhetsområdeschefer
Emma Solin, ekonom

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sammanträdesdatum

Blad

12

Sn § 81

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2019-05-01 – 2019-05-31.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-05-01 – 2019-05-31.
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

•

§§ 28-36

Ordförandebeslut

•

Justerande signatur

Integrationens organisering, dnr SN2019/0054

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sammanträdesdatum

Blad

13

Sn § 82

Delgivningar
Socialnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna dombeslut

•

IVO:s beslut i dnr 8.1.1–15068/2019 avseende Lex Maria – IVO avslutar ärendet utan
åtgärder

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 4973–18 avseende ekonomiskt bistånd – Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

•

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2574–18 avseende socialnämndens överklagande över
Pensionsmyndighetens beslut om utbetalning av bostadstillägg – Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.

Övrigt

•

Justerande signatur

KPMG:s granskning av Hjälpmedelsnämndens bokslut 2018

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sammanträdesdatum

Sn § 83

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Information ges om:
• Socialförvaltningens arbete med verksamhetsplan för 2020–2023

Justerande signatur

•

Verksamhetens semesterplanering

•

Läkarmedverkan på särskilt boende

•

Återbesättning av tjänster

Utdragsbestyrkande

Blad

14

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 84

Sammanträdesdatum

Blad

15

Diarienummer: SN2019/0021

Uppföljning av verksamhetsstatistik
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna:
•
•
•
•
•
•
•

Justerande signatur

Socialförvaltningen övergripande, ex sjukstatistik
Äldre- och handikappomsorg
Individ- och familjeomsorg
Hemsjukvården
Integrationen
Verksamheten för funktionsnedsättning
Biståndsenheten

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-06-13

Sn § 85

Sammanträdesdatum

Blad

16

Diarienummer: SN2019/0094

RUT-rapport - 2019:521 Försörjningsstöd
Socialnämndens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, ekonom socialförvaltningen, har sammanställt uppgifter från RUT-rapport
2019:521 Försörjningsstöd. Rapporten innehåller uppgifter
RUT-rapport 2019:521 Försörjningsstöd
I rapporten redovisas genomgående för uppgifter avseende ekonomiskt bistånd.
Försörjningsstöd ingår som en del i det ekonomiska biståndet, vilket regleras i socialtjänstlagen
(2001:453).
Utöver försörjningsstöd ingår bistånd för livsföringen i övrigt i det ekonomiska biståndet. Exempel på behov som kan hänföras till livsföring i övrigt är hälso- och sjukvård, tandvård och
glasögon.
Försörjningsstödet är i sin tur uppdelat i dels en riksnorm, som ska täcka sådant som livsmedel,
kläder och förbrukningsvaror, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Sådana kostnader omfattar ett antal regelbundet återkommande behovsposter, t.ex. boende, hushållsel och hemförsäkring. Riksnormen fastställs varje år av regeringen.
Bakgrund
Riksdagens utredningstjänst har till Sveriges kommuner ställt frågor om försörjningsstödets utveckling och storlek sedan 2004 fram till och med 2019.
Riksdagens utredningstjänst ger opartiskt utredningsstöd i riksdagsarbetet och
arbetar främst på uppdrag av riksdagsledamöter och partigruppskanslier.
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