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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-11 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sune Hemmingsson, ordförande närvarande i Kommunstyrelsens sammanträdesrum,  
Rådhuset Säter. Övriga ledamöter och ersättare deltar digitalt via Teams  
Kl. 08.15-12.15 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Marie Åkesson (M) 
Majlis Nyberg (C) 
Per-Inge Nyberg (S) 
Tobias Annelund (C)  
Annette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Camilla Thommes, verksamhetschef särskilt boende, § 27 

Ersättare Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare 
Gustaf Brännhammar (SD),ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Per-Inge Nyberg (S) 
Justeringens plats 
och tid Säter, den 15 mars 

Underskrifter  Paragrafer §§ 27-38 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Per-Inge Nyberg  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 
 

2021-03-11 
Datum för  
anslag 2021-03-15 

Datum för när 
 anslag tas bort 2021-04-06 

Förvaringsplats  
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 27 
 
 
Redovisning av arbetet med nytt särskilt boende för äldre – Prästgärdet 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Thommes, verksamhetschef för Särskilt boende för äldre, informerar om bygget av det 
nya särskilda boendet Prästgärdet.  
 

• Antalet platser blir 60+10, d.v.s. 60 platser för insatsen särskilt boende och 10 platser 
för insatsen korttidsboende. 

• Projekteringen av bygget är klar. 
• Produktionsplan kommer att presenteras på kommande styrgruppsmöte. 
• Det sker ingen automatisk överflytt av personal som i dag arbetar på Fågelsången. Istäl-

let kommer intern rekrytering genomföras avseende personal till Prästgärdet.  
• Bygget beräknas vara klart årsskiftet 2022/2023 
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Sn § 28   Diarienummer: SN2021/0038 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivning 

• Konsekvensbedömning av Secure Mailbox 
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Sn § 29   Diarienummer: SN2020/0198 
 
 
Beredningsärende - Riktlinje för användande av gemensamma lokaler på 
de särskilda boendena i Säters kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för hur de gemensamma lokalerna på kommu-
nens särskilda boenden för äldre ska nyttjas. 

Förvaltningen föreslår följande: 
”De gemensamma lokalerna på våra särskilda boenden skall endast nyttjas av de externa 
aktörer vilka anordnar aktiviteter som våra omsorgstagare på Fågelsången, Enbackagår-
den och Skedvigården kan vara delaktiga i tex. bingo eller andakter.” 

 
Bakgrund 
Frågan har på Kommunala Pensionärsrådet under våren 2020 eftersom en del pensionärsorgani-
sationer har behov av möteslokaler. Socialnämnden gav den 12 november 2020 i uppdrag till 
sektorchefen att ta fram förslag till riktlinje för hur de gemensamma lokalerna på kommunens 
särskilda boenden för äldre ska nyttjas. 
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Sn § 30   Diarienummer: SN2021/0035 
 
 
Disponering av lokaler på Särskilt boende i Gustafs och Stora Skedvi som har 
använts som kök 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef avger en delrapport avseende uppdrag från socialnämnden den 12 no-
vember 2020, att i samråd med Samhällsbyggnadssektorn redovisa/ge förslag på hur lokalerna 
på Särskilt boende i Gustafs och Stora Skedvi som har använts som kök ska disponeras och an-
vändas. 
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Sn § 31   Diarienummer: SN2021/0047 
 
 
Budgetuppföljning till och med februari 2021 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2021-02-28. 
Socialnämndens budget för 2021 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 11,2 milj. kr. 
 
Kommentarer 
• Inom individ- och familjeomsorgen beräknas kostnaden för familjehem och placeringar 

av barn och unga till 24,3 milj. kr för helåret 2021 mot budgeterat 17,8 milj. kr.  
• Inom hälso- och sjukvårdsteamet har ett flertal vakanta tjänster ersätts med bemannings-

sjuksköterskor pga. få eller inga sökande till tjänsterna. 
• Inom hemtjänsten har man personalförstärkning i en hemtjänstgrupp både dag- och 

kvällstid pga. ökat behov. 
• En stor kostnad är inköp av skyddsutrustning med anledning av Covid-19 pandemin. 
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Sn § 32   Diarienummer: SN2021/0022 
 
 
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 § 33   Diarienummer: SN2021/0045 
 
 
Socialförvaltningens internkontrollplan 2021 

Socialnämndens beslut 
Den reviderade internkontrollplanen för 2021, daterad 2021-03-11 fastställs, med tillägg av två 
kontrollpunkter inom särskilt boende: Kontroll av Social dokumentation och Kontroll av ge-
nomförandeplan. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchefchef redovisar förslag till internkontrollplan för 2021.  
Internkontrollen kommer att följas upp varje månad i de verksamhetsrapporter som redovisas 
för Socialnämnden.  
 
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. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges  
Tjänsteutlåtande 
Förslag Internkontrollplan 2021 

Ekonomikontoret 
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Sn § 34   Diarienummer: SN2021/0046 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll för 2020.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har enligt kommunens övergripande ”Rutin modell och metod internkon-
troller” gjort en uppföljning av internkontrollplanen 2020. 
 
2020 var ett år som krävde stora omställningar inom den sociala sektorn till följd av arbetet med 
konsekvenserna av pandemin. På grund av detta har ett antal kontrollpunkter i internkontroll-
planen inte hunnits med helt eller delvis.  

1. Loggning av IT-system (Procapita) har inte genomförts helt under 2020 på grund av 
hög arbetsbelastning. Ett arbete har inletts med att revidera punkterna i loggkontrollen 
för att göra kontrollen mer träffsäker i vad som bör loggas på respektive verksamhet. 

2. Kontroll av behörigheter i IT-system har inte genomförts sedan april 2020 då en omor-
ganisation genomfördes där en ny systemförvaltare rekryterades och denna arbetsupp-
gift har ännu inte lämnats över på grund av hög arbetsbelastning både hos tidigare 
systemförvaltare och hos de chefer som ska delta i kontrollen. 

3. Kontroll av behörighet till mappar på kommunens server har inte genomförts under 
2020 på grund av hög arbetsbelastning till följd av arbetet kring Covid-19. 

4. Kontroll av Beslut om insats har inte genomförts under de månader som ansvarig chef 
var föräldraledig. 

Övriga kontrollpunkter har genomförts. 
 
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 av2020 års internkontrollplan 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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Sn § 35   Diarienummer: SN2021/0051 
     SN2021/0061 
 
Information om personuppgiftsincidenter 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett par personuppgiftsincidenter har upptäckts inom socialnämndens verksamheter och rappor-
ter har upprättats. En av incidenterna har även anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
eftersom incidenten omfattar särskilda kategorier av personuppgifter och därför klassas som ex-
tra skyddsvärda. 

Dataskyddsombudet har informerats om båda incidenterna. 
 
De upptäckta incidenterna 

1. En personuppgiftsincident har skett inom socialnämndens verksamheter i form av e-
post innehållande personuppgifter som felaktigt lagts i ett Teams. 
Incidenten har bedömts som icke allvarlig eftersom sannolikheten att behöriga i Teams 
eller Microsoft tagit del av uppgifterna är minimal under den korta tid som den publice-
rades i Teams.   

2. En personuppgiftsincident har skett inom socialnämndens verksamheter i form av att 
filer innehållande känsliga personuppgifter exporterats från verksamhetssystemet Proca-
pita till yta på kommunens server som anställda utanför socialnämnden hade behörighet 
till. 
Incidenten har bedömts som betydande och har anmälts till Integritetskyddsmyndig-
heten (IMY). 

 
Personuppgiftsincident 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära att socialnämnden inte 
längre har kontroll över de personuppgifter som den har ansvar för. 
En incident kan vara en förlust eller stöld av personuppgifter, exempelvis om personuppgifter 
har blivit oavsiktligt eller olagligt förstörda eller har ändrats. Det kan också vara att personupp-
gifter har röjts till obehöriga. 

Om en bedömning görs att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättig-
heter och friheter ska en rapport ske till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar 
från upptäckt av incidenten.  

Dataskyddsombudet ska alltid och snarast få kännedom om incidenten. 

 
 
Underlag till beslut Delges 
Rapport om personuppgiftsincidenter Dataskyddsombudet 

Socialförvaltningens Ledningsgrupp, Stab, En-
hetschefer 
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Sn § 36 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 
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 
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Sn § 37 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef informerar om: 
• Tillnyktringsplatser i länet, antal och nyttjandefrekvens och eventuell medfinansiering  
• Konsekvens och åtgärd till följd av att inte ha en biträdande sektorchef 
• Frekvens av insatsen städning inom hemtjänsten – fråga från medborgare till politiker 

Ingalill informerar att riktlinjerna för insatsen städning från hemtjänsten har ändrats från 
städning var 14 dag till var tredje vecka. 

• Försämrad kvalitet på mat på Enbackagården – fråga från medborgare till politiker 
Ingalill informerar att arbete pågår avseende förbättringar runt måltidssituationen på sär-
skilt boende 
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Sn § 38    Diarieföring: SN2021/0075 
 
 
Dataskyddsombudets frånvaro 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser Maria König, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att utföra data-
skyddsombudets uppgifter till och med 2021-04-26. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens utsedda dataskyddsombud är föräldraledig till och med den 26 april 2021. 
Socialnämnden har att ta ställning till hur dataskyddsombudets arbetsuppgifter ska hanteras un-
der dennes frånvaro. 
 
Socialnämndens alternativ 
Sociala sektorn kan se att nämnden har två alternativ att ta ställning till: 

1. Delegera ombudets uppgifter till någon med kompetens för uppgiften 
2. Nuvarande dataskyddsombud har kvar sitt uppdrag under föräldraledigheten 

 
Delegera dataskyddsombudets uppgifter 
Socialnämnden kan under perioden fram till och med den 26 april i år delegera uppgifterna som 
ligger på dataskyddsombudet till annan anställd i förvaltningen med kompetens föruppdraget. 
Ett alternativ skulle då vara att delegera uppgiften till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
som bedöms kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt. Data-
skyddshandläggaren kan i detta fall stötta med sakkunskap om lagstiftning avseende dataskydd. 
Om behov finns är det även möjligt att rådgöra med dataskyddsombud i närliggande kommu-
ner. 
 
Nuvarande dataskyddsombud har kvar sitt uppdrag under ledigheten 
Socialnämnden kan göra bedömningen att dataskyddsombudet ska ha kvar sitt uppdrag under 
sin ledighet. 
Dataskyddsombudet har till kommunstyrelsesektorns chef meddelat att dataskyddsombudet 
finns tillgängligt för alla personuppgiftsansvariga och kan kontaktas om behov finns. I ombudets 
frånvaro tar sektorchef och nämndsekreterare på kommunstyrelsesektorn del av de uppgifter 
som delges ombudet för kännedom och gör bedömningen om dataskyddsombudet ska kontak-
tas. Om dataskyddsombudet behöver kontaktas i övriga frågor ska det ske via kommunstyrelse-
sektorn. 
 
Socialnämndens ansvar enligt Dataskyddsförordningen 
Enligt Dataskyddsförordningens 37 Artikel ska den personuppgiftsansvarige, dvs nämnden, ha 
ett utsett dataskyddsombud som bistår den personuppgiftsansvarige med att övervaka den in-
terna efterlevnaden av förordningen. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Sociala sektorns ledningsgrupp och stab 

Kommunstyrelsesektorn 
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