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Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 1 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesinformation 
Plats och tid 
Digitalt sammanträde, 2021-06-10, kl. 08.15-12.15  

Beslutande 
Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Majlis Nyberg (C)  
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Birgitta Sputnes (S) 
Per-Inge Nyberg (S), anmäler jäv och deltar ej i § 71 
Belinda Mattsson (S) 
Annette Berg (C) 
Marie Åkesson (M)  
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga 
Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Margitha Åslund, socialsekreterare, § 60 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef, § 61-62 
Emma Sandgren, § 61 

Ersättare 
Gustaf Brännhammar (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Katarina Nyberg (V), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera 
Marie Sundlöf 

Justeringens plats och tid 
Rådhuset Säter, 2021-06-15 

Paragrafer 
§§ 61 - 76 
 

Underskrifter 

Ordförande Justerande 

 ...........................................................................   .............................................................................  
Sune Hemmingsson Marie Sundlöf 

Sekreterare 

 ...............................................................................................................  
Marie-Louise Snell 
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 2021-06-10 sid. 2 
 

 Utdragsbestyrkande 

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

Organ 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-10 

Datum för anslag 
2021-06-15 

Anslag tas bort 
2021-07-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Sociala sektorn 



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 3 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 61   Diarienummer: SN2021/0143 
 
 
Kartläggning av försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Individ- och familjeomsorgen redovisar kartläggning av försörjningsstöd för perioden  
maj 2020 – maj 2021. Kartläggningen av försörjningsstödsärenden som pågått 10 månader eller 
längre har genomförts årligen sedan 2019.  

Resultatet visar att andelen individer som varit aktuella 10 månader eller längre har ökat med 
drygt 20 procent (9 individer) mellan åren 2020 och 2021. Även antal barn som lever i ekono-
miskt utsatta familjer har ökat sedan 2019.  
En tendens är att antal sökande som är aktuella för försörjningsstöd ligger på en jämn nivå men 
att andelen långtidsberoende av försörjningsstöd ökar för varje år. 
En grupp som står långt från arbetsmarknaden i dagsläget är personer som inte klarar av SFI 
(Svenska för invandrare).  
 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Verksamhetschef IFO 

1:e socialsekreterare vuxengruppen 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 4 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 62   Diarienummer: SN2021/0106 
 
 
Internkontroll avseende förhandsbedömningar och utredningstider 
– individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2021 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, maj-juni 2021 
• Utredningstider gällande barn och unga, maj-juni 2021 

 
 
Underlag till beslut  
Rapporter om internkontroller maj—juni 2021  
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Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 5 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 63   Diarienummer: SN2021/0094 
 
 
Utdelning av avkastning från de sociala fonderna 

Socialnämndens beslut 
Medel från avkastningen från de fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av 
socialnämnden beviljas enligt förslag. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
De fonder som förvaltas av kommunen och som administreras av socialnämnden har en samlad 
avkastning på 45 000 kr att fördela år 2021. Vid årets annonsering har 12 ansökningar kommit 
in.  

Utifrån fastställda kriterier har förvaltningen tagit fram följande förslag till fördelning av avkast-
ning från samlade fondmedel: 

Sökande Ansökt summa Förvaltningens förslag 
1.  20 000 kr 5000 kr 

2.  1 500 kr 1 500 kr 

3.  2 000 kr 2 000 kr 

4.  2 000 kr 2 000 kr 

5.  2 000 kr 2 000 kr 

6.  2 100 kr 2 000 kr 

7.  1 500 kr 1 500 kr 

8.  10 000 kr 3 000 kr 

9. RSMH 16 000 kr 16 000 kr 

10.  5 337 kr 5 300 kr 

11.  8 500 kr 4 700 kr 

12.  15 000 kr 0 kr 

Summa: 85 937 kr 45 000 kr 
 
Bedömningsgrunder 
Socialnämnden har i 122 §/1999-04-21 fastställt kriterier, som skall ligga till grund för utdelning 
av de samlade fonderna: 

• förebyggande arbete för barn i skolåldern från låg- till högstadiet, 
• till aktiviteter för psykiskt funktionshindrade/handikappade, där ersättningsformer sak-

nas. 
Länsstyrelsen har vid tillsyn framfört synpunkter på socialnämndens kriterier. Synpunkterna be-
tonade att utdelning inte ska ske till organisationer eller till sådana ändamål som kan och ska till-
godoses genom skattemedel i form av andra bidrag. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Ekonomichef 

Sökande 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 6 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 64   Diarienummer: SN2021/0139 
 
 
Avsiktsförklaring avseende fortsatt utredning av ett regionalt HVB-hem med 
inriktning missbruk i kombination med NPF 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i en fördjupad utred-

ning om länsgemensam samverkan gällande HVB/stödboende. 
2. Socialnämnden förutsätter att Regionen/Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) deltar ak-

tivt i det fortsatta arbetet. 
 
 
Yrkande 
Socialnämndens ordförande yrkar på följande tillägg till beslutet: 
Socialnämnden förutsätter att Regionen/Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) deltar aktivt i det 
fortsatta arbetet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågar till nämndens ledamöter om föreslaget tillägg kan ingå i beslutet och 
finner att nämnden bifaller förslaget. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Borlänge kommun har på uppdrag av Dalarnas kommunchefsnätverk tagit fram en förstudie för 
samarbete i form av ett regionalt övergripande hem för vård- och boende (HVB) med inriktning 
missbruk. Orsaken till uppdraget är en del i arbetet att se över möjliga samarbetsområden för att 
gemensamt möta utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning. 
 
Socialnämnden har att utifrån förstudien ta ställning till om Säters kommun har för avsikt att 
delta i en fortsatt utredning i frågan. 
 
Bakgrund 
Under våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till socialchefsnätverket att 
hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt möta utmaningar kring ekonomi och kom-
petensförsörjning. Socialchefsnätverket enades om fyra områden att undersöka vidare om möj-
ligheter till samarbete. Dessa var gemensam rekrytering och utbildning av familjehem, behand-
lingshem/stödboende, familjerätt samt LSS handläggning. 
 
Borlänge kommun fick ansvar för att leda processen för behandlingshem/stödboende. En för-
studierapport presenterades och Socialchefsnätverket beslutade 2021-03-26 att samtliga social-
chefer skulle ta med frågan om regionalt HVB-hem tillbaka till respektive nämnd för att avge en 
avsiktsförklaring om fortsatt deltagande i utredning av HVB-hem. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande  
Förstudie från Borlänge kommun 
Avsiktsförklaring 

Borlänge kommun 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 7 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 65   Diarienummer: SN2021/0146 
 
 
Avsiktsförklaring om deltagande i fördjupad utredning avseende en länsge-
mensam rekrytering och utbildning av familjehem i Dalarna 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i en fördjupad utredning om 
länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i Dalarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Falu kommun har på uppdrag av Dalarnas kommunchefsnätverk utrett förutsättningarna för en 
gemensam rekrytering och utbildning av familjehem. Orsaken till uppdraget är en del i arbetet 
att se över möjliga samarbetsområden för att gemensamt möta utmaningar kring ekonomi och 
kompetensförsörjning. 
 
Socialnämnden har att utifrån utredningen ta ställning till om Säters kommun har för avsikt att 
delta i en fortsatt utredning i frågan. 
 
Bakgrund 
Under våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till socialchefsnätverket att 
hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt möta utmaningar kring ekonomi och kom-
petensförsörjning. Socialchefsnätverket enades om fyra områden att undersöka vidare om möj-
ligheter till samarbete. Dessa var gemensam rekrytering och utbildning av familjehem, behand-
lingshem/stödboende, familjerätt samt LSS handläggning. 
 
Falu kommun tog ansvar för att leda processen mot gemensam rekrytering och utbildning av fa-
miljehem En utredning presenterades och Socialchefsnätverket hade frågan upp på möte 2021-
03-26 och beslutade då att samtliga socialchefer skulle ta med frågan om familjehemsrekrytering 
tillbaka till respektive nämnd för att avge en avsiktsförklaring om fortsatt deltagande i en fördju-
pad utredning. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande  
Utredning från Falu kommun 
Avsiktsförklaring 

Falu kommun 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna 
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 2021-06-10 sid. 8 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 66   Diarienummer: SN2021/0117 
 
 
Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen 
beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade länsövergripande överenskommelse om 
ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB). 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet, Region Dalarna, har rekommenderat Dalarnas kommuner att godkänna den revi-
derade länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om 
placering på hem för vård eller boende (HVB). 
 
Överenskommelsens syfte 
Syftet med denna länsövergripande överenskommelse är att tydliggöra ansvaret för kommun 
och region gällande enskilda personer som socialnämnden beslutar att placera på hem för vård 
eller boende (HVB) och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- och sjukvårdsin-
satser. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Länsövergripande överenskommelse 

Region Dalarna 
Individ- och familjeomsorgen 

  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 9 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 67   Diarienummer: SN2021/0104 
 
 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan missbruk/beroende 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan 

rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande me-
del, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådets rekommenderar kommunerna att godkänna reviderad länsövergripande överens-
kommelsen om samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra beroen-
deframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 
 
Överenskommelsen 
Den länsövergripande överenskommelsen utgör ett lagstadgat styrdokument för att stödja den 
regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner, avseende 
samverkan rörande personer med missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroen-
deframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade ansvarsområden, enskilt och 
gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga 
evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den enskildes 
erfarenheter, önskemål och situation). 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Länsövergripande överenskommelse 

Region Dalarna 
Sociala sektorns Ledning och Stab 
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 Utdragsbestyrkande 

Sn § 68   Diarienummer: SN2021/0082 
 
 
Flyttstädning av lägenhet på Särskilt boende för äldre 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att flyttstädning av lägenhet på särskilt boende utförs av extern 

aktör till upphandlat pris och det faktiska priset debiteras hyresgästen på slutfakturan 
för vård och omsorg från Säters kommun. 

2. Rutinen införs från och med 1 oktober 2021. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sektorn föreslår att extern part som finns upphandlad av kommunen anlitas för att utföra flytt-
städning på särskilt boende för äldre i Säters kommun. Syftet är att flyttstädningen kvalitetssäk-
ras och sker på ett sådant sätt att spridande av smitta inte sker.  
Kostnaden för hyresgästen beräknas uppgå till ca 900 kronor. Priset kan komma att variera nå-
got över tid beroende på nya upphandlingar. 
 
Bakgrund 
I dagsläget flyttstädas lägenheter på särskilt boende av närstående eller av dem utsedd person el-
ler företag, med varierat resultat. Problemet som uppstår i samband med detta är att sociala sek-
torn som ansvariga inte kan säkerställa att flyttstädningen sker på ett kvalitetssäkert sätt. I ljuset 
av pandemin har denna fråga lyfts åtskilliga gånger, då upplevelsen varit att kunskap om städ-
ning i smittade lokaler brustit. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Sociala sektorns ledningsgrupp och stab 
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 2021-06-10 sid. 11 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 69   Diarienummer: SN2021/0047 
 
Budgetuppföljning till och med maj 2021 

Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna men Socialnämnden lämnar följande kommentar: 

”Socialnämnden har från januari 2021, och hittills i år prognostiserat ett ekonomiskt un-
derskott för 2021, t.o.m. maj, med 10, 6 milj. kr. Socialnämnden är medveten om ansva-
ret för att vidta åtgärder som syftar till att den budgetram som kommunfullmäktige har 
anslagit ska balanseras dvs inte visa ett underskott. Sociala sektorn vidtar därför löpande 
åtgärder inom sitt operativa ansvar och inom samtliga områden för att effektivisera 
verksamheten och minimera det ekonomiska underskottet.  
 
Orsaken till det prognostiserade underskottet är främst att kostnaderna för placeringar 
av barn och ungdomar ökade dramatiskt under de sista veckorna av 2020 dvs efter att 
kommunfullmäktige hade beslutat om den ekonomiska ramen för 2021. Det i kombi-
nation med att det fortfarande i juni 2021 pågår en pandemi som gör att det saknas för-
utsättningar att minska personalbemanningen inom äldreomsorgen och funktionshin-
deromsorgen. 
 
Socialnämnden har därför beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder under det första 
halvåret 2021. Vår bedömning är att det inte är möjligt under rådande situation utan allt-
för långtgående negativa kvalitetsförsämrade konsekvenser dvs försämrad vård och om-
sorg för våra brukare inom äldre och funktionshinderomsorgen. 
 
I Säters kommun är rutinen att nämnderna rapporter till kommunledningen hur det 
ekonomiska resultatet utvecklas under året.” 

 
Yrkande 
Socialnämndens ordförande har tagit fram förslag till ett politiskt yttrande som han yrkar på ska 
ingå o beslutet. Förslaget har delgivits socialnämnden i kallelsen inför dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågar till nämndens ledamöter om föreslag till politiskt yttrandekan ingå i be-
slutet och finner att nämnden bifaller förslaget. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2021-05-31. 

Socialnämndens budget för 2021 visar ett prognostiserat underskott med ca 10,6 milj. kr.  
En bidragande orsak till underskottet är kostnader för placeringar av barn och unga samt place-
ringar av vuxna med beroendeproblematik. Ytterligare en orsak är behovet av bemanningssjuk-
sköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster samt kostnader för inköp av 
skyddsutrustning som hittills uppgår till ca 900 000 kr. 
 
Underlag till beslut Delges 
Budgetuppföljning Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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 Utdragsbestyrkande 

Sn § 70   Diarienummer: SN2021/0022 
 
 
Verksamhetsrapporter inklusive rapport om internkontroller 

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 händelser, uppföljning av sjukfrånvaro, 
verksamhetens arbetsmiljö samt utvalda nyckeltal presenterade i diagramform. Rapporterna in-
nehåller även information om genomförda internkontroller inom respektive verksamhet. 

Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och för-
valtningens ekonom. Rapporterna kommer att användas som underlag inför bokslutskommenta-
rer. 

  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 13 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 71   Diarienummer: SN2021/0136 
 
 
Finansiering av verksamhet med nattvandring i syfte att motverka oroligheter 
bland ungdomsgrupper 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att omfördela budget och avsätter 50 000 kr till att stödja före-

ningar som vill vara vuxna på stan under sommaren och därmed motverka oroligheter i 
och från ungdomsgrupper. 

2. Beslutet är under förutsättning att även Barn- och utbildningsnämnden omfördelar me-
del för att bidra med motsvarande. 

Jäv 
Per-Inge Nyberg (S) anmäler jäv i ärendet och deltar ej. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslås avsätta 50 000 kr från sin budget till att stödja föreningar som vill vara 
vuxna på stan under sommaren och därmed motverka oroligheter i och från ungdomsgrupper. 
 
Verksamhet med nattvandring 
Verksamheten kommer att ha samma upplägg som under sommaren 2020 och 13 helger med 
nattvandring finns inplanerade med start vecka 22. I år kommer föreningarna att utgå från ung-
domens hus där det finns möjlighet att värma sig och ta en fika under kvällen. 
 
Nytt för i år är att Fritidsenheten tillsammans med lokalpolisen utformat en kurs till de före-
ningar som ska nattvandra. Där ges information om droger, brott, trygghetsperspektiv och hur 
man som nattvandrare hanterar uppkomna situationer under kvällen. 
 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har bidragit med medel för att möjliggöra inköp av förstahjäl-
pen väskor och ficklampor.  
 
Bakgrund 
Säters kommun avsatte totalt 105 000 kr under 2020 för att stödja föreningar som vill vara 
vuxna på stan under sommaren och därmed motverka oroligheter i och från ungdomsgrupper. 
Finansieringen har bestått i att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden vardera har 
avsatt 50 000 kr från respektive budget. Ansvaret för att samordna nattvandringen har lagts på 
Fritidsenheten som ligger under Kommunstyrelsen i Säters kommun. 
 
Verksamheten startades bl.a. med anledning av Covid-19-situationen och att planerade evene-
mang för ungdomar ställdes in som följd. Man ville motverka att stora grupper av ungdomar 
istället samlas under okontrollerade former. Åtgärden blev en verksamhet där representanter 
från olika föreningar nattvandrade under helger för att stödja ungdomar och motverka/stävja 
uppkomna motsättningar.  
 
 
Underlag till beslut  Delges 
Tjänsteutlåtande  Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 14 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 72   Diarienummer: SN2021/0133 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2021 

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 kvartal 4 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 2 2020 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 

 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 15 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 73   Diarienummer: SN2021/0122 
 
 
Utnämnande av dataskyddsombud (DSO) 

Socialnämndens beslut 
Laura Gashi, JP Infonet AB, utnämns till dataskyddsombud för Socialnämnden i Säters kom-
mun från och med 2021-06-01. 
______ 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att nuvarande dataskyddsombud inte längre kommer att ha utrymme för upp-
draget i sin nuvarande tjänst behöver socialnämnden utse ett nytt dataskyddsombud. 
 
Avtal med JP Infonet 
Kommunstyrelsen har tecknat avtal med JP Infonet avseende uppdraget som dataskyddsombud 
i kommunen. Avtalsperioden är 2021-05-01 till 2022-05-01 med möjlighet till 1+1+1+ års för-
längning. 
Oavsett avtal är det varje nämnds/styrelsens ansvar att utse en person på JP Infonet till data-
skyddsombud.  
 
Kostnader 
Kommunstyrelsen kommer att stå för kostnader för bastjänsten som t.o.m. 2022-05-01 är 
23 500 kr/månad. Varje nämnd får betala för tilläggstjänster med 1 300 kr/timme.  
 
Bakgrund 
Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen in och ersatte Personuppgiftslagen. Data-
skyddsförordningen innehåller förstärkta regler för att skydda personuppgifter som behandlas av 
bl.a. myndigheter.  
 
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett data-
skyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen.  
Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Avtal med JP Infonet 

Dataskyddsombudet 
Integritetsskyddsmyndigheten 

 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 16 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 74   Diarienummer: SN2020/0054 
 
 
Automatlarm på Bergsgården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden skickar åter en begäran till Samhällsbyggnadsnämnden om att installerar auto-
matbrandlarm på Bergsgården på grund av att risken för brand bedöms som hög. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2020-03-12 att begära att Samhällsbyggnadsnämnden i Säter installerar 
automatbrandlarm på Bergsgården på grund av risken för brand bedöms som hög.  

Socialnämnden har ej fått svar från Samhällsbyggnadsnämnden i denna fråga och problemen 
med att hyresgäster röker kvarstår och har även eskalerat. Arbetsmiljön för personalen är påver-
kad med stark oro för brand, både när de är på plats i huset men även när de inte är på plats. Be-
hovet av att installera ett automatbrandlarm är därför akut för förhindrande av att människoliv 
riskeras vid en brand. 
 
Ärendets handläggning 
Beslut i nämnden 2020-03-12: 
Socialnämnden begär att Samhällsbyggnadsnämnden i Säter installerar automatbrandlarm på 
Bergsgården på grund av risken för brand bedöms som hög. 
 
Beslut i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-23: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att uppdrag till tjänstemän i sin verksamhet 
att ta reda på vilka krav som gäller verksamhet och byggnaden. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänstemannautlåtande Samhällsbyggnadsnämnden 

 
  



SÄTERS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 17 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 75 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 
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 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 
• §§ 33-37 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum 

 2021-06-10 sid. 18 
 

 Utdragsbestyrkande 

Sn § 76 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef, informerar; 
• Det är en ökad arbetsbelastning inom Biståndsenheten och Individ- och familjeomsorgen. 

Orsaken är att inflöde av ärenden har ökat vilket har gjort att arbetsbelastningen har ökat så 
pass mycket att arbetsmiljön påverkas. Situationen har lyfts i samverkan med de fackliga re-
presentanterna. 

• Biståndsenheten planerar för byte av lokaler till lokaler på Skönviksområdet. Orsaken är 
brister i arbetsmiljön vilket innebär att lokalerna inte är tillräckligt ventilerade vilket leder 
till varma lokaler på sommaren och kalla på vintern. Situationen har lyfts i samverkan med 
de fackliga representanterna. 

• För närvarande finns inte någon pågående Covid-19 smitta inom socialnämndens verksam-
heter. 

 
Sune Hemmingsson, ordförande socialnämnden, lyfter de fördyrade kostnaderna för bygget av 
nytt särskilt boende, Prästgärdet. Bidragande orsaker är pågående pandemi som lett till ökade rå-
varukostnader och kostnader till följd av överklagningar. Sune har begärt att få en redovisning 
av vilka kostnader som har uppkommit till följd av överklagningarna. 
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