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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Folkets Hus Säter, kl. 09.00-15.00  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Jan-Erik Steen (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M), §§ 129-140 
Annbritt Grünewald (S), §§ 129-140 
Per-Inge Nyberg (S), § 141 
Louise Winberg (C)  
Belinda Mattsson (S) 
Anette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Lena Lorenz, verksamhetschef Funktionsnedsättning, §§ 129-130 
Anette Kruse, RSMH, § 130 
Mats Hedin, ordförande RSMH Hoppet, § 130 
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare, § 141  

Ersättare Tobias Annelund (C), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare 
Gustaf Brännhammar (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Annbritt Grünewald (S), § 141 

Utses att justera Roger Siljeholm (M) 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 129-141 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Roger Siljeholm  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes-da-
tum 
 

2020-12-14 
Datum för  
anslag 2020-12-16 

Datum för när 
 anslag tas bort 2021-12-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 129   Diarienummer: SN2020/0218 
 
 
Ersättning till assistansbolag enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Socialnämndens beslut 
1. Kommunens timersättning för ekonomiskt stöd år 2021 för personlig assistans enligt 9 

§ 2 LSS, fastställs till 275,63 kronor per utförd assistanstimme.  
2. Utöver timersättningen ersätter kommunen sovande jour/väntetid och obekväm arbets-

tid med faktisk tid och kostnad.  
3. Beloppet ska årligen räknas upp med samma uppräkning som det statliga schablonbe-

loppet för assistansersättning.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Socialnämndens beslut om åtgärder för en budget i balans 2021 har Sociala sektorn tagit 
fram förslag till ny timersättning för personlig assistans. 
 
Ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
I de fall där Säters kommun har beviljat personer insats i form av ekonomiskt stöd för personlig 
assistans enligt 9 § 2 LSS har personerna möjlighet att välja assistansgivare. Två personer i Säters 
kommun har i dag valt externa assistansgivare. Sociala sektorn ersätter i dagsläget de externa as-
sistansgivarna enligt det statliga schablonbeloppet (304,30 kr per timme för år 2020). Det statliga 
schablonbeloppet är vägledande, men kommunen är inte skyldig att betala samma belopp. Enligt 
det nya förslaget från Sociala sektorn kommer ersättningen att vara 275,63 kronor per timme (år 
2021) och sedan tillkommer ersättning för sovande jour/väntetid och obekväm arbetstid enligt 
faktisk tid och kostnad.  
 
Förslag är att ersättningen ska räknas upp årligen med samma uppräkning som den statliga scha-
blonen. Timersättningen delas in i fyra kostnadsslag, löne- och lönebikostnader, administrations-
kostnader, utbildningskostnader och omkostnader. Samtliga kostnadsslag fördelas procentuellt 
utifrån den fastställda statliga schablonen. (Se bilaga Ersättning personlig assistans). 
 
Som exempel kan nämnas att Borlänge kommun har en egen ersättningsnivå, liknande Sociala 
sektorns förslag, istället för det statliga schablonbeloppet. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har i tidigare beslut (SN 2015/0168) beslutat att fastställa det statliga schablon-
beloppet för assistansersättning per timme och att det ska gälla från 1/1 2016. Sociala sektorns 
förslag till ny timersättning för personlig assistans är en följd av Socialnämndens beslut om åt-
gärder för en budget i balans 2021. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Ekonom Sociala sektorn 

Verksamhetschef Funktionsnedsättning 
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Sn § 130   Diarienummer: SN2020/0220 
 
 
Ansökan om föreningsbidrag från RSMH Hoppet 

Socialnämndens beslut 
1. Ansökan om ekonomiskt bidrag med 160 000 kronor beviljas till RSMH Hoppet Säter 

för verksamhetsåret 2021.  
2. Uppdrag ges till förvaltningschef att underteckna avtal med RSMH Hoppet Säter. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Representanter från RSMH besöker nämnden och föredrar ansökan om föreningsbidrag med 
160 000 kr för verksamhetsåret 2021. Ansökan är en av förutsättningarna för att RSMH Hoppet 
Säter ska kunna bedriva verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.  
Sociala sektorn ansvara för RSMH:s personal från och med 10 september 2020. Personalkostna-
den är ca 360 000 kr/år. 
 
Bakgrund 
RSMH Hoppet har årligen fått föreningsbidrag från Socialnämnden, Säters kommun. Förening-
ens verksamhet utgör ett komplement till kommunens lagstyrda uppdrag. 
 
Föreningsbidraget är inte indexreglerade vilket betyder att en uppräkning inte sker automatiskt. 
Samverkan med RSMH Hoppet kommer att regleras i ett avtal mellan Socialnämnden, Säters 
kommun och RSMH Hoppet Säter för år 2021. Avtalet förlängs med ett år i taget om inte upp-
sägning skett eller omförhandling begärts en månad innan verksamhetsårets utgång eller senast 
den 30 november. I samband med att sociala sektorn övertog ansvaret för två personal kommer 
avtalet att skivas om för år 2021. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan 

ekonom Sociala sektorn 
RSMH Hoppet 
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Sn § 131   Diarienummer: SN2020/0045 
 
 
Budgetuppföljning till och med november 2020 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2020-11-30. 
 
Kommentarer till resultat 
Socialnämndens budget för 2020 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 13,7 milj. kr.  

Bidragande orsaker är ökade kostnader till följd av stigande antal hushåll med försörjningsstöd, 
ökade kostnader för externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik, ökade kostnader 
för placeringar av barn och unga samt ökade kostnader för förstärkning av bemanningen inom 
hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning samt merkostnader p.g.a. covid-19. 

Sociala sektorn har, med anledning av covid-19, återsökt 1,1 milj. kr hos Socialstyrelsen för mer-
kostnader under perioden februari-augusti 2020 och blivit beviljade 1,0 milj. kr. 
Ytterligare en återsökning har gjorts för perioden september-november med 1,8 milj. kr. Ansö-
kan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämndens prognos. 
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Sn § 132    Diarienummer: SN2020/0044 
 
 
Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens 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 händel-
ser, uppföljning av sjukfrånvaro, verksamhetens arbetsmiljö samt utvalda nyckeltal presenterade 
i diagramform.  
Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och för-
valtningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför bokslutskom-
mentarer. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har under en längre tid presenterats en mängd statistik med utvalda nyckeltal för 
varje verksamhet. Som en kvalitetsutveckling har sektorn arbetat fram verksamhetsrapporter 
som redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde. 
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Sn § 133   Diarienummer: SN2020/0201 
 
 
Information om personuppgiftsincident – personnummer i e-post 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare/dataskyddshandläggare informerar om en personupp-
giftsincident till följd av känsliga personuppgifter i e-post vid beställning av resa från Dalatrafik. 
 
Dataskyddsombudet har informerats om incidenten. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Rapport om personuppgiftsincident Dataskyddsombud 

Informationsäkerhetsansvarig 
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Sn § 134   Diarienummer: SN2020/0082 
 
 
Granskning av kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar tjänsteskrivelsen som sitt svar på granskningsrapporten av kom-

munens efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) och översänder till kommu-
nens revisorer som sitt svar. 

2. Socialnämnden uppdrar till sociala sektorns dataskyddshandläggare, att tillsammans 
med kommunens övriga dataskyddshandläggare, uppdatera förvaltningsplanen och sen-
ast i januari 2021 överlämna den till sektorchefsgruppen för fastställande. 

______ 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Säters kommun genomfört en granskning av kommu-
nens rutiner för efterlevnad av Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Granskningen har 
syftat till att svara på om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder för 
att säkerställa att kommunen följer lagstiftningen enligt GDPR. 
 
Utifrån KPMG:s rapport har revisorerna gjort en sammanfattande bedömning att kommunen 
till stor del har ändamålsenliga styrdokument för personuppgiftshantering samt en organisation 
för att bedriva ett systematiskt arbete med GDPR.  
De har dock rekommenderat kommunstyrelsen och nämnderna att vidta några ytterligare åtgär-
der för att säkerställa efterlevnaden av GDPR. KPMG påtalar även att förvaltningsplanen för 
personuppgiftsbehandling vid tid för granskning inte hade lyfts till sektorchefsgruppen.  
När granskningsrapporten lämnas över till Säters kommun har sektorchefsgruppen fastställt för-
valtningsplan för 2020. Förvaltningsplanen för GDPR har tagits fram och förvaltas av data-
skyddshandläggarna. 
 
Yttrande över granskningsrapporten 
Dataskyddshandläggaren i Sociala sektorn skriver i bl.a. i sitt yttrande: 
”GDPR är en relativt ny lag och en granskning har välkomnats för att få en bild av hur Social-
nämnden och övriga personuppgiftsansvariga i Säters kommun uppfyller direktiven om person-
uppgiftsbehandling. Att den sammanfattande bedömningen i granskningsrapporten är positiv är 
betryggande och dataskyddshandläggarna kommer att arbeta för att revisorernas rekommendat-
ioner efterlevs för att ytterligare säkerställa hanteringen av personuppgifter.” 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Granskningsrapport 
Förvaltningsplan GDPR-arbete 

Kommunens revisorer 
Dataskyddsombudet 
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Sn § 135 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-11-01 – 2020-11-30. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-11-01 – 2020-11-30. 
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 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 
• §§ 69-78 
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Sn § 136    Diarienummer: SN2020/0099 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del rapporten över ej verkställda beslut och översänder den till kom-
munfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 3 2020. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
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 verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapport kvartal 3 2020 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 
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Sn § 137 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef informerar om: 
• ny bygglovsansökan för det nya särskilda boendet Prästgärdet är inlämnat till Samhällsbygg-

nadsnämnden i Säter. En konsekvens av överklagningen och Länsstyrelsens beslut är att 
innegårdens väggar nu blir röda istället för ljusmålade vilket kan göra att innegården upp-
levs som mörk. 

• nytt utbrott av Covid-19 på en avdelning på Fågelsången. Avdelningen är nu isolerad. 
• beredskap för chefer är planerad under jul- och nyårshelgen. 
• pågående översyn av verksamheten Fler i egen försörjning (FIE)  
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Sn § 138 
 
 
Delgivningar 

Socialnämndens beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Följande har delgivits socialnämnden för kännedom 
• Beslut av Inspektionen för Vårt och Omsorg (IVO) avseende Lex Maria-anmälan – IVO 

avslutar ärendet och kommer inte att vidta några åtgärder 
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Sn § 139   Diarienummer: SN2020/0063 
 
 
Internkontroll avseende förhandsbedömningar  
– individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2020 anges att genomförd kontroll ska rapporte-
ras till socialnämnden vid avvikelse enligt fastställd frekvens.  
Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd avvikelse vid internkontroll avseende: 

• Förhandsbedömningar gällande barn och unga, oktober 
• Utredningstider gällande barn och unga, oktober 

 
 
Underlag till beslut  
Rapporter om internkontroller oktober  
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Sn § 140 
 
 
Digitala sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Med tanke på rådande situation med covid-19 pandemi och Folkhälsomyndighetens och Rege-
ringens restriktioner så behöver Socialnämnden ta steget över till digitala möten. 
 
Diskussion om förutsättningar och utbildningsinsats inför digitala möten 2021. 
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Sn § 141 
 
 
Information om Barnkonventionen 

Ärendebeskrivning  
Katarina Ingers, 1:e socialsekreterare informerar om hur individ- och familjeomsorgen i sitt ar-
bete tar hänsyn till barn och deras rättigheter utifrån Barnkonventionen. 
 
Bakgrund  
Barnkonventionen är lag från och med 2020. Ett arbete måste ske övergripande i kommunen 
men även i förvaltningen. Lagstiftningen ställer stora krav på att kommunen hanterar arbetet 
och processerna om barnens rättigheter och hur vi säkerställer att barn tillfrågas och kan vara 
med att påverka beslut som rör barn. 
 


	Ersättning till assistansbolag enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
	Ansökan om föreningsbidrag från RSMH Hoppet
	Budgetuppföljning till och med november 2020
	Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik
	Information om personuppgiftsincident – personnummer i e-post
	Granskning av kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
	Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
	Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 2020
	Verksamhetsinformation
	Internkontroll avseende förhandsbedömningar  – individ- och familjeomsorgen
	Digitala sammanträden
	Information om Barnkonventionen

