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Sn § 78 Motion om att boendeformen trygghetsboende för 
äldre (70+) skall byggas i Säters kommun 
SN2021/0145 

Beslut 
Med det politiska yttrandet beslutar Socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

Politiskt yttrande 
”Sociala sektorn har i sitt yttrande påpekat att boendeformer som inte föregås av 
biståndsbeslut ansvarar inte den sociala sektorn för utan det sköts av den ”vanliga 
bostadsmarknaden” 

Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen inte bara ansvara för Särskilda boenden 
(SÄBO) utan även medverka till att äldre människor får goda bostäder därför vill vi 
lämna följande synpunkter på bostadsmarknaden i Säter.  

Socialnämnden är mycket medvetna om att tillgången och behovet av platser på SÄBO 
måste harmonisera. Socialnämnden har ett krav att kunna erbjuda en plats på ett SÄBO 
inom 90 dagar från det att ansökan om en plats/bostad beviljats.  

Antalet äldre över 80 år i Säters kommun ökar från 762 st 2020 till 1.259 st 2038. Det är 
en ökning med 65 %. Antalet äldre i gruppen 65 år till 79 år minskar från 2.267 st 2020 
till 2.010 st 2038. 

Åldern är generellt den enskilt största faktorn som påverkar behovet av omvårdnad och 
medicinska insatser. 

Statistik från Socialstyrelsen visar att i Sverige bodde 2019 4 % av de över 65 år på ett 
SÄBO. Huruvida det beskriver behovet av plats/bostad framgår inte. Med detta 
räkneexempel skulle det för Säters kommuns del innebära att det skulle behövas 130 
platser/bostäder 2038 på SÄBO.   

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bygga ett nytt SÄBO på Prästgärdet, i 
centrala Säter, som innebär när bygget blir klart att det skapas ytterligare 16 
platser/bostäder utöver det som finns idag på Fågelsången. Det totala antalet 
platser/bostäder på SÄBO i kommunen uppgår då till 120 st. Till det kommer de 
befintliga 10 platserna på korttidsboendet på Skönviksområdet som också kommer att 
inrymmas i det nya SÄBO på Prästgärdet. 

 

    Forts.  
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§ 78 forts. 
Hur många platser/bostäder det i praktiken behövs är dock beroende av en rad 
omständigheter/fakta såsom 

• Hur den lokala demografiska utvecklingen ser ut 

• Hur hälsan är hos den äldre befolkningen 

• Om det finns förebyggande arbete och insatser för att förlänga kvarboendet i 
eget boende 

• Hur hemtjänsten och hemsjukvården är organiserad och fungerar  

• Hur dialogen med bostadsbolaget är och samsyn om vilka typer av bostäder 
som finns och behövs för de äldres behov 

Det är viktigt att det finns olika former av funktionella bostäder utöver det egna boendet 
och SÄBO, så att vår äldre befolkning med ett gott medicinskt och socialt stöd i 
kombination med förebyggande hälsofrämjande insatser kan fördröja/undvika behovet 
av en plats/bostad på ett SÄBO som har den högsta nivån av omvårdnad/medicinskt 
stöd i kommunen.  

Kommunen har en bra och nära dialog med det kommunala bostadsbolaget 
Säterbostäder. 

Den politiska majoriteten har uttalat sin vilja att Fågelsången, när det nya SÄBO är klart, 
bör byggas om till bostäder för den äldre befolkningens behov. Självklart gör det 
självständiga bostadsbolaget utifrån aktiebolagslagens krav sina bedömningar/beräkningar 
och fattar erforderliga beslut i denna fråga. 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
motionen är besvarad.” 

Förslag i beslutsgång 
Socialnämndens ordförande har tagit fram förslag till ett politiskt yttrande som han yrkar 
ska ingå i beslutet. Förslaget har delgivits socialnämnden i kallelsen inför dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågar till nämndens ledamöter om föreslag till politiskt yttrande kan 
ingå i beslutet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ärendebeskrivning 
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige i Säter om att boendeformen 
trygghetsboende skall byggas i Säters kommun. Med trygghetsboende avses en boendeform 
för äldre (70+). Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till 
socialnämnden för yttrande. 
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     Forts. 

§ 78 forts. 

Yttrande från sektorn 
Sociala sektorn ansvarar inte för boendeformen trygghetsboende och anser att 
motionen bör remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande då uppdrag 
gällande planering av bostäder faller under samhällsbyggnadsnämndens ansvar. 

Motionärens förslag 
”Att Kommunen utreder och bygger ett trygghetsboende i Säter enlighet med reglerna 
för statliga investeringsstödet (ny lagstiftning 2019). Förslagsvis nuvarande 
Fågelsången.” 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Motionen 

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sn § 79 Länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas hälsa 
SN2021/0245 

Beslut 
1. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa 

godkänns. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 

beslut. 

Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet har rekommenderat kommunerna och regionen att godkänna 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. 

Bakgrund 
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) 
att en ny länsövergripande överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas 
fram. 
Den nya överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region Dalarnas 
hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att utveckla en 
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet 
för barn, unga och unga vuxna. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Länsövergripande överenskommelse 

Delges 
Region Dalarna 
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Sn § 80 Redovisning av resultat från KKiK 
SN2021/0150 

Beslut 
Tjänstemannayttrandet med sektorns analys av resultat i KKiK antas som nämndens egen 
och översänds till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 att ge nämnderna i Säters kommun i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsen med en redogörelse och kommentarer till de delar av 
KKiK:s rapport som finns med i kommunstyrelsens årsredovisning för 2020. 

Sociala sektorn har analyserat sina resultat utifrån berörda verksamhetsområden av 
respektive verksamhetschef. 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 
Kommunens kvalitet i korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort 
intresse för invånarna. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för 
att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. 

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet 
och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

KKiK är ett verktyg som förvaltas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Uppdrag från kommunstyrelsen med årsredovisning för 2020. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgrupp Sociala sektorn 
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Sn § 81 Budgetuppföljning till och med september 
SN2021/0047 

Beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2021-09-30. 

Socialnämndens budget för helåret 2021 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 
11,7 milj. kr. Det är en förbättring med 200 000 kr sedan förra prognosen. 
Bidragande orsak till underskottet är placeringar av barn och unga samt placeringar av 
vuxna med beroendeproblematik. Ytterligare en orsak är behovet av 
bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster. Inköp 
av skyddsutrustning uppgår hittills till cirka 1,0 milj. kr. 

Underlag till beslut 
Budgetuppföljning till och med september 2021 
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Sn § 82 Verksamhetsrapporter inklusive rapport om 
internkontroller 
SN2021/0022 

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 inne-håller även information om genomförda internkontroller 
inom respektive verksamhet. 

Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och 
förvaltningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför 
bokslutskommentarer. 

Underlag till beslut 
Verksamhetsrapporter 
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Sn § 83 Internkontroll - Redovisning av avvikelser 
SN2021/0260 

Beslut 
Sammanställningen av avvikelser 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens fastställda internkontrollplan 2021 ska registrerade avvikelser i 
verksamhetssystemet Procapita sammanställas och redovisas till socialnämnden en gång om 
året. Avvikelser inom området hälso- och sjukvård redovisas under våren i den upprättade 
Patientsäkerhetsberättelsen. 

Sociala sektorn arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. En viktig 
del av detta är att hantera de avvikelser som identifieras för att förebygga att brister 
upprepas och för att hitta eventuella systemfel i organisationen. 

Bakgrund 
Den som arbetar i vård eller omsorg har ett ansvar för att förhindra att fel leder till 
allvarliga konsekvenser för dem som får vård, behandling eller insatser från socialtjänsten. 
Ansvaret innefattar en skyldighet att rapportera avvikelser. 
I socialstyrelsens SOSFS 2011:9 finns föreskrift som handlar om säkerställandet av rutiner 
för att identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser samt fel och brister i 
verksamheten. 

Allvarliga avvikelser i vård och omsorg ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). IVO kan bland annat ställa krav på åtgärder som förhindrar upprepning. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. sammanställning av avvikelser 

Delges 
Sociala sektorns ledningsgrupp 
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Sn § 84 Kartläggning arbete med personuppgifts-
behandling 
SN2021/0008 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna i avvaktan på 
kommande tillsyn från det aktuella dataskyddsombudet. 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorns dataskyddshandläggare har upprättat en rapport utifrån 
dataskyddsombudets kartläggning över arbetet med personuppgiftsbehandlingar. 
Kartläggningen innehåller till största delen generella synpunkter som avser arbetet inom alla 
nämnder och styrelsen samt synpunkter som berör socialnämndens arbete. Den del som 
avser socialnämndens arbete handlar om att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med 
Tieto AB och är åtgärdad.  

Bakgrund 
Josefin Levinsson, dataskyddsombud, redovisade i december 2020 den kartläggning som 
hon gjort över varje personuppgiftsansvariges i kommunen arbete med 
personuppgiftsbehandlingar utifrån Dataskyddsförordningens bestämmelser. 
Socialnämnden beslutade då att en återrapport ska ske under september 2021 med 
redovisning av vidtagna åtgärder för brister som framkommit i kartläggningen. 

I dag har kommunstyrelsen tecknat avtal med JP Infonet som ska stötta i GDPR-frågor. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har utsett Laura Gashi på JP Infonet till 
dataskyddsombud. Troligt är att dataskyddsombudet kommer att genomföra en ny tillsyn. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Kartläggning av arbete med personuppgiftsbehandling 

Delges 
Dataskyddsombudet 
Kommunstyrelsesektorn 
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Sn § 85 Förteckning av personuppgiftsbehandlingar enigt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
SN2021/0213 

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. 

Exempel på kategorier av personer som berörs 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 sektor 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 
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Sn § 86  
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 
Ange diarienummer 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-09-01 – 2020-09-30. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-09-01 – 2020-09-30. 

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 

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 
• §§ 56-65 
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Sn § 87 Organisation för Fler i egen försörjning (FIE) 
SN2020/0105 

Beslut 
Sektorchef för sociala sektorn får i uppdrag att vidare utreda kostnadsfördelning och 
kostnadskalkyl i förslag till ny organisation för Fler i egen försörjning.  

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank., sektorchef, presenterar förslag till ny organisation avseende verksamhet för 
att möta behovet av att få fler i egen försörjning. 

FIE i dag 
Ansvaret för FIE ligger under kommunstyrelsen men operativt under barn- och 
utbildningsnämnden. FIE arbetar med att planera och anordna praktikplatser och andra 
sysselsättningsformer för personer som har svårt att komma ut i arbete. 
Kopplat till FIE finns flera interna verksamheter som Unga i arbete, Kommunalt 
aktivitetsansvar, verksamheten för Funktionsnedsättning m.fl. Arbetet i dessa verksamheter 
tenderar i dag att gå i varandra. 

Bakgrund 
Brittmari Niglis, IT-chef har varit projektledare för uppdraget att revidera/förtydliga 
uppdragsbeskrivningen för FIE:s syfte att verka för optimal funktion. 

Syfte med projektet har varit att 
• genom kartläggning och utvärdering av FIE säkerställa att insatta åtgärder ger den 

effekt som ska leda fram till fler i egen försörjning 

• genom att ha optimala processerna ska behovet av försörjningsstöd inte öka utöver 
den nuvarande nivå. 

Målsättningen har varit att 
• genom utvärdering och analys föreslå en organisation, processer, arbetssätt och 

ledning för att möta behovet av att få fler i egen försörjning. 

Fortsatt samverkan har skett mellan sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn för 
att arbeta fram förslag till organisationsutveckling. 
Ett förslag ska vara klar den 6 oktober 2021. 

Underlag till beslut 
Kompletterande kartläggning med förslag till organisation 
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Sn § 88 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorchef Ingalill Frank informerar om: 

• pågående chefsutbildning om lösningsfokuserat arbetssätt 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2021-10-14 17 (18) 

Sn § 89 Delgivningar 

Beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Delgivning 
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-09 avseende automatlarm på Bergsgården.  
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Sn § 90 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 2 2021 
SN2021/0133 

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 2 2021. 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 
verkställda/verkställda beslut. 

Underlag till beslut 
Sammanställning rapport kvartal 2 2021 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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