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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.00  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Louise Winberg (C) 
Birgitta Sputnes (S) 
Jan-Erik Steen (S) 
AnnBritt Grünewald (S) 
Anette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, förvaltningschef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör, §§ 24–28 och § 31-40 
Johan Dahlin, dataskyddsombud, § 24 
Lena Lorenz, verksamhetschef Funktionsnedsättning, § 26 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Jan-Erik Steen (S) 
Justeringens  
plats och tid Rådhuset Säter, 2020-03-13 

Underskrifter  Paragrafer §§ 24–40 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Jan-Erik Steen  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2020-03-12 
Datum för  
anslag 2020-03-13 

Datum för när 
 anslag tas bort 2020-04-06 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningens stab 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 24   Diarienummer: SN2020/0056 
 
 
Information för personuppgiftsansvariga enligt GDPR 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Johan Dahlin, dataskyddsombud och Marie-Louise Snell, nämndsekreterare/dataskyddshandläg-
gare, informerar om förvaltningens arbete för att följa Dataskyddsförordningen – GDPR. 
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Sn § 25   Diarienummer: SN2020/0054 
 
 
Automatbrandlarm på Bergsgården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden begär att Samhällsbyggnadsnämnden i Säter installerar automatbrandlarm på 
Bergsgården på grund av risken för brand bedöms som hög. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Bergsgården är ett kommunägt hyreshus där personer med psykiska funktionsnedsättningar har 
erbjudits en lägenhet då en del av dessa personer inte får hyra lägenhet hos allmännyttan Säter-
bostäder.  
Det finns en stark oro för brand i huset då flera av hyresgästerna är rökare och röker inomhus. I 
ett första akut läge för att förhindra att huset står i brand finns ett behov av att installera ett 
automatbrandlarm som är kopplat direkt till Räddningstjänst.   
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av risken för brant till följd av att flera av hyresgästerna på Bergsgården är rökare 
och röker inomhus, föreslår förvaltningen att ett automatbrandlarm installeras på Bergsgården 
som är kopplat direkt till Räddningstjänst.   
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetschef för Funktionsnedsättning 
Ekonom på Socialförvaltningen 
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Sn § 26   Diarienummer: SN2019/0083 
 
 
Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannaskrivelsen med bilagor antas i sin helhet som svar till Säters kommunrevision. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säters kommun har KPMG granskat ändamåls-
enlighet och effektivitet i vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning som är i 
behov av insatser från såväl kommun som region. Syftet har varit att bedöma om samverkan i 
vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, utvärderas och förbättras på ett tillfreds-
ställande sätt. 
Den samlade bedömning är att vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning inte 
är fullt ut ändamålsenlig och effektiv. 
 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetschef för Funktionsnedsättning redovisar i sitt tjänsteutlåtande hur socialförvalt-
ningen arbetar med översyn av samverkansöverenskommelsen med Regionen, planering, styr-
ning, genomförande, utvärdering och förbättringsåtgärder. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Revisionsrapport 

Kommunrevisionen 
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Sn § 27   Diarienummer: SN2019/0199 
 
 
Motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre 

Socialförvaltningens beslut 
Socialnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
 
Yrkande 
Roger Siljeholm (M) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om de vill besluta enligt Roger Siljeholms yrkande och finner att 
nämnden inte bifaller yrkandet. 
 
Reservation 
Roger Siljeholm (M) reserverar sig mot beslutet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Moderaterna i Säter har i en motion lämnad till kommunfullmäktige 2019-10-17 föreslagit Säters 
kommun ”att införa utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgsboenden i kommunen”.  
Motionen beskriver att man med utevistelse menar vistelse utomhus, utanför vård och omsorgs-
boendet. 
 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetschef för särskilt boende beskriver i sitt yttrande hur utevistelse erbjuds i dag på de 
särskilda boendena: 

”Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att höja livs-
kvaliteten hos brukarna på våra vård och omsorgsboenden. 
Balkonger och närmiljön är viktiga förutsättningar för utevistelse och det gäller att vara 
flexibel, planera det dagliga arbetet och hjälpas åt för att möjliggöra utevistelse i form 
av promenader och utflykter.  
Till hjälp för verksamheten kan, förutom den egna personalen, olika frivilligorganisat-
ioner/föreningar och sommarjobbande ungdomar medverka.  
 
Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska erbjudas 
promenad/utevistelse enligt nedan.  
Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där biståndsbe-
slut på promenad, det varierar mellan en halvtimme till en timme per vecka. Det betyder 
att den som vill och önskar ska ges möjlighet att komma ut varje dag om så en kort 
stund. Den som vill kan ansöka om utökad tid för insatsen. Utevistelse kan vara en 
promenad i omgivningarna lika väl som att sitta en stund på balkong eller uteplats. Be-
söker man våra äldreboenden under den varma årstiden upptäcker man att det är så 
många boende som sitter ute att det ibland kan upplevas trångt på balkonger och ute-
platser.  
 
     forts. 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 27 forts 
 
 
Den mörka och kalla årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt mindre. De 
insatser som utförs på våra boenden är biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja 
dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende varje dag kan ses som själv-
klart men det är inget vi kan garantera då vi arbetar med självbestämmande för indivi-
den.” 

 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 28 
 
 
Information om byggnationen av Prästgärdet – nytt särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggas till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar pågående processen avseende byggnationen av det 
nya särskilda boendet Prästgärdet: 

• Ritningarna är snart klara 
• Den stora frågan just nu är om sophanteringen ska ske med sop-sug eller inte vilket för-

valtningen förordar både ur smittskyddssynpunkt och med tanke på personalens arbets-
miljö 

• Frågan om höj- eller sänkbara toalettstolar diskuteras och förvaltningen förordar inve-
steringen 

• Byggstart är planerad till juni 2020 för att vara klart 2022 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 29   Diarienummer: SN2020/0037 
 
 
Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar med tillstyrkan av Socialförvaltningens yttrande, att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att teckna huvudavtal och samtliga underavtal med Region Dalarna, 
förutsatt att Region Dalarna säkerställer att det finns tydliga avtal och en fungerande kostnads-
kontroll av transporterna. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att godkänna förslag att Region Dalarna och samtliga kommuner 
tecknar huvudavtalet och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av den 
regionala kollektivtrafiken. 
Vad gäller underavtalen förordar socialförvaltningen att kommunen inte utför dessa transporter 
i egen regi, samt att avtalstiden föreslås gälla från beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till samtliga nämnder i Säters kommun begärt in yttrande 
avseende remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik. 
 
I remissen anges att den gemensamma arbetsgruppen föreslår att Region Dalarna och samtliga 
kommuner tecknar huvudavtalet och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och pla-
nering av den regionala kollektivtrafiken. Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja 
att istället utföra tjänsterna i egen regi. 
Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden gälla från och med 1 januari 2020 – 
dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är 
överens, gäller avtalen från respektive fullmäktigebeslut. 
 
Bakgrund 
Region Dalarna och representanter för länets samtliga kommuner har tagit fram ett förslag till 
avtal om särskild kollektivtrafik med avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i syftet att 
bygga förtroende, skapa tillit, med framförhållning och för kostnadskontroll. 
Arbetet har bedrivits i två arbetsgrupper som arbetat parallellt under perioden mars-november 
2019. Arbetsgrupperna har bestått av ekonomichef, sektorchef, trafikhandläggare, regionjurist, 
stadsjurist samt tjänstemän från samtliga kommuner i Dalarna och kollektivtrafikförvaltningen. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 30   Diarienummer: SN2019/0219 
 
 
Remiss avseende rapport/Genomlysning av kostverksamheten 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till beslut och förordar projektgruppens 

förslag nr 1, som även innebär en stängning av matserveringen i restaurangen och en 
kostnadsbesparing motsvarande ca 865 000 kr/år. 

2. Målsättning är att beslutet verkställs senast januari 2021. 
 
Ajournering 
Socialnämnden ajournerar sig kl.10.30 för att återuppta mötet kl. 10.40. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen förordar projektgruppens förslag nr 1, som även innebär en stängning av 
matserveringen i restaurangen och en kostnadsbesparing motsvarande ca 865 000 kr/år. 
 
Förslag 1 
”All tillagning sker på Fågelsången och varm mat transporteras till Skedvigården och Enbacka-
gården. Detta innebär att potatis kokas på plats av omsorgspersonal på avdelningarna på Sked-
vigården och Enbackagården. När det nya särskilda boendet är färdigt flyttas tillagningen dit.” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef, redovisar förvaltningens synpunkter i kommunens pågående 
kostutredning som kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat till nämnderna för yttrande. 
 
Bakgrund till kostutredningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i uppdrag att 
genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation. 
Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens förvaltnings-
chef delegation att utse projektledare och projektgrupp. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss om kostverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 31   Diarienummer: SN2020/0045 
 
 
Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
1. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag på besparingar för att få en ekonomi i 

balans.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2020-02-29. 
 
Socialnämndens prognos för helåret är ett underskott motsvarande -3,2 milj. kr.  
Bidragande orsaker är:  

• ökade kostnader för försörjningsstöd  
• köp av externa platser inom området funktionsnedsättning  
• förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. 
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Sn § 32   Diarienummer: SN2020/0057 
 
 
Socialförvaltningens internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 
Den reviderade internkontrollplanen för 2020, daterad 2020-03-12, fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
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 in-
terna kontrollen på olika nivåer i organisationen för granskning och uppföljning. 
 
Internkontroll 2020 
Förvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2020 som redovisas av Ingalill 
Frank, förvaltningschef. 
 
 
Underlag till beslut Delges  
Förslag Internkontrollplan 2020 Ekonomikontoret 
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Sn § 33   Diarienummer: SN2020/0059 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2019 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll för 2019.  
2. Uppföljningen av internkontroll 2019 delges kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens 

fastställda ”Rutin modell och metod internkontroller” 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har enligt kommunens övergripande ”Rutin modell och metod internkon-
troller” gjort en uppföljning av internkontrollplanen 2019. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens fastställda ”Rutin modell och metod internkontroller”, ska en redovis-
ning av genomförda internkontroller delges kommunstyrelsen. I rapporten ska framgå vilka kon-
troller som genomförts, resultatet av dessa, samt om nämndens internkontrollarbete eller rutiner 
i övrigt behöver uppdateras. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Uppföljning av2019 års internkontrollplan 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 34   Diarienummer: SN2020/0046 
 
 
Socialnämndens informationshanteringsplan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens informationshanteringsplan, daterad 2020-03-12 fastställs. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens informationshanteringsplan (tidigare benämnd dokumenthanteringsplan) har 
reviderats med anledning av att hanteringen av nämndens ärenden ska övergå till digital hante-
ring inför kommande e-arkivering. Det innebär att hanteringen med pappers-akter i stort sett 
kommer att upphöra. Vissa undantag kommer att ske som exempelvis protokoll och avtal som 
ännu kommer att bevaras på papper. 
 
Bakgrund e-arkiv och informationshanteringsplan 
2018-10-15 beslutade Kommunfullmäktige i Säters kommun att anta samverkansavtal E-arkiv-
centrum Dalarna. Målet med e-arkiv är ”att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, 
näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Genom 
kommunsamverkan kan de ge-mensamma resurserna användas mest kostnadseffektivt och kom-
munerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad ef-
fektivitet och utveckling.” 
 
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 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-02-01 – 2020-02-29. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-02-01 – 2020-02-29. 
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 
• §§ 6–16 
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Sn § 36 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, förvaltningschef informerar om: 
• förvaltningens hantering av situationen med Coronaviruset som nu är uppgraderad till en 

pandemi 
• information om överenskommelse med Kvinnojouren i Falun 
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Sn § 37   Diarienummer: SN2020/0044 
 
 
Verksamhetsrapport och uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen 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 förvaltningen arbetat fram verksamhetsrappor-
ter som redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde. 
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Sn § 38   Diarienummer: SN2019/0074 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3-4 2019 

Socialnämndens 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 kvartalen 3-4 2019. 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 verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapport kvartal 3-4 2019 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 
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Sn § 39   Diarienummer: SN2020/0010 
 
 
Uppsägning av överenskommelse med Kvinnojouren i Falun 

Socialnämndens beslut 
Förvaltningschefen får i uppdrag att säg upp avtalet med Kvinnojouren i Falun för eventuell 
omförhandling.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen föreslår att avtalet/överenskommelsen med Kvinnojouren sägs upp. Enligt avtal 
är uppsägningstiden 6 månader. 
 
Bakgrund 
I juli 2015 tecknade Socialnämnden en överenskommelse med kvinnojouren i Falun efter att det 
tidigare samarbetet med kvinnojouren i Borlänge hade avslutats.  
Överenskommelsen innebär inget åtagande utöver grundverksamheten för kvinnojouren i Falun 
men att de lyfter ett verksamhetsbidrag på 80 000 kr/år från Socialnämnden i Säters kommun. 
Ingen återrapportering av verksamheten har skett till Socialnämnden under åren 2015–2019. 
 
 
 Delges 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef  
Förvaltningsekonom 
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Sn § 40   Diarienummer: SN2020/0053 
 
 
Verksamhetsbesök - Hälso- och sjukvårdsteamet/ Hemsjukvård 

Ärendebeskrivning 
Besöket till hälso- och sjukvårdsteamets och hemsjukvårdens verksamhet utgår till följd av situ-
ationen med Coronaviruset som nu är uppgraderad till en pandemi. 
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