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Plats och tid: Rådhuset Säter, kl. 08.15-13.45 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Birgitta Sputnes (S)  
Roger Siljeholm (M) 2.e vice ordförande (M) 
Annette Almroth (S) 
Annbritt Grünewald (S)  
Daniel Hedenbro (C) 
Liv Erichsen (KD) 
Dan Isberg Lissel (SD) 
Maria Eriksson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare: Tommy Janfjäll (S) 
Annette Berg (C) 
Helena Vådegård (KD) 
Monica Falk Mannerhagen (M) 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef, § 2 och §§ 11-14 
Emma Solin, ekonom 
Milis Snell, nämndsekreterare 
Peter Mazzola, systemförvaltare, § 12 

Utses att justera: Annette Almroth (S) 

Justeringens plats och tid: Säter, den 19 januari 2023 

Paragrafer: §§ 2–14 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Milis Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Annette Almroth   

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

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-19 

Datum för anslags uppsättande: 2023-01-19 

Datum för anslags nedtagande:  2023-02-10 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Sn § 2 Presentation av socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Presentationsrunda av socialnämndens närvarande ledamöter och ersättare. 
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Sn § 3 Val till socialnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Till ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott väljs: 

Ledamöter Ersättare 

Sune Hemmingsson (C) Daniel Hedenbro (C) 

Hans-Göran Steneryd (S) Annette Almroth (S) 

Roger Siljeholm (M) Maria Eriksson (M) 

Ärendebeskrivning 
I socialnämndens reglemente anges att det inom socialnämnden ska det finnas ett arbets- 
utskott. Arbetsutskottet ska best av 3 ledamöter och 3 ersättare.  
Socialnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. 

Ärenden delegerade till arbetsutskottet 
Arbetsutskottet ska besluta i individ-ärenden som socialnämnden har delegerat till 
utskottet. 

Delges 
Kommunstyrelsesektorn 
Individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 4 Val av representant till kommunala 
pensionärsrådet 

Beslut 
1. Socialnämndens ordförande samt 1:e vice utses till socialnämndens representanter i 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) under perioden 2023-01-01 -- 2026-12-31. 
2. Som ersättare utses 2:e vice ordförande. 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har fastställ reglemente för det Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Av 
reglementet framgår att rådet skall utgöras av två representanter för kommunstyrelsen och 
två representanter för socialnämnden. Dessutom skall motsvarande antal ersättare utses. 

Delges 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunala pensionärsrådet 
Verksamhetschefer Särskilt boende och Ordinärt boende 
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Sn § 5 Val av representant till Tillgänglighetsrådet 

Beslut 
1. Som socialnämndens representant till tillgänglighetsrådet väljs Hans-Göran 

Steneryd (S) som ordinarie ledamot under perioden 2023-01-01 -- 2026-12-31. 

2. Som ersättare för socialnämndens representant i tillgänglighetsrådet väljs Maria 
Eriksson (M) under perioden 2023-01-01 -- 2026-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har fastställ reglemente för Tillgänglighetsrådet. Av reglementet framgår att 
rådet skall utgöras av representanter ur de nämnder och styrelser, vars verksamheter berör 
de funktionshindrades förhållanden i samhället. 

Socialnämndens verksamhetsområden omfattar angivna målgrupper och har att utse en 
representant som ordinarie och en som ersättare för uppdrag i Tillgänglighetsrådet.  

Delges 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Tillgänglighetsrådet 
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Sn § 6 Val av representant till Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) 

Beslut 
1. Som sociala sektorn representanter i brottsförebyggande rådet, väljs Ingalill Frank, 

sektorchef, under perioden 2023-01-01 -- 2026-12-31. 

2. Till ersättare för samma period väljs Emma Sandgren, verksamhetschef individ- 
och familjeomsorgen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt Reglemente för Brottsförebyggande rådet ska socialnämnden representeras av två 
tjänstemän varav den ena är alkohol- och drogsamordnare. 

Alkohol- och drogsamordnare 
Inom socialnämndens organisation finns inte alkohol- och drogsamordnaruppdraget. Upp-
draget är underställd kommunstyrelsen, med hänvisning till det kommunövergripande 
ansvaret. 

Förslag till representant i BRÅ 
Då individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområdeschef har ett naturligt 
samarbete med polismyndigheten och barn- och utbildningsförvaltningen föreslås att som 
socialnämndens representant i BRÅ utse xx, verksamhetschefen för IFO.  

Delges 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Sektorchef 
Verksamhetschef IFO 
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Sn § 7 Val av representant till Välfärdsrådet 

Beslut 
1. Sune Hemmingsson (C) utses till socialnämndens ordinarie representant till 

Välfärdsrådet och Hans-Göran Steneryd (S) utses till ersättare under perioden  
2023-01-01—2024-12-31. 

2. Hans-Göran Steneryd (S) utses till socialnämndens ordinarie representant till 
Välfärdsrådet och Daniel Hedenbro (C) utses till ersättare under perioden  
2024-01-01—2026-12-31.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har att utse en representant och ersättare till Välfärdsrådet som hanteras av 
Region Dalarna. 

Välfärdsrådet 
Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan på övergripande och strategisk nivå för 
länets socialtjänst och hälso- och sjukvård. En politisk samverkan mellan länets kommuner 
och Region Dalarna är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete som syftar till att ge 
medborgarna i Dalarna en god och jämlik vård och socialtjänst av god kvalitet.   

Delges 
Tanja Mårtensson, Region Dalarna 
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Sn § 8 Val av representant till styrgrupp för Welanders 
testamentsgåva till Skedvigården 

Beslut 
Annette Berg (C) utses som socialnämndens representant till styrgruppen för Welanders 
testamentsgåvan till Skedvigården. 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn förslår att en representant från socialnämnden ska sitta med i gruppen som 
beslutar om hur de årliga medlen från Lisa Welanders testamentsgåva används. 

Bakgrund 
Socialnämnden har i 66 §, 2014-03-26, beslutat om hur hanteringen av testamentsgåva från 
Lisa Welander till Skedvigården ska administreras. Socialnämnden beslutade bl.a. att 
delegera till verksamhetschefen att i samråd med berörda enhetschefer, representanter för 
personal samt de boende, besluta om hur de årliga medlen används. 

Delges 
Verksamhetschef Särskilt boende 
Enhetschef Skedvigården 
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Sn § 9 Delgivningar 

Beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Delgivning av: 

• RSMH:s redovisning användande av medel från de sociala fonderna 
• Remissvar – Regionalt serviceprogram Dalarna 2022–2030 
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Sn § 10 Tillämpningsregler för avgifter - ny avgift samt 
införande av högkostnadsskydd för hjälpmedel 
SN2022/0355 

Beslut 
Tillämpningsreglerna för avgifter inom verksamheterna äldreomsorg och 
funktionsnedsättning uppdateras med ny avgift för förskrivet hjälpmedel samt med 
högkostnadsskydd för avgifter. 

Ärendebeskrivning 
Tillämpningsreglerna för avgifter inom sociala sektorn har uppdaterats enligt beslut i 
kommunfullmäktige om höjd avgift samt införande av högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

• Den nya avgiften för hjälpmedel är 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel 
• Högkostnadsskyddet för hjälpmedel ska räknas fram på enligt Hälso- och 

sjukvårdslagens 17 kap 6 § och ligger på 1 300 kr år 2023. 
Högkostnadsskyddet innebär att det finns en gräns för hur mycket brukaren 
behöver betala i patientavgift för hjälpmedel under en period på tolv månader. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Säters kommun har enligt Hjälpmedelsnämndens beslut om avgifter 
för hjälpmedel och införande av högkostnadsskydd, beslutat att höja avgiften för 
hjälpmedel och införa ett högkostnadsskydd. 

Den nya avgiften och införandet av högkostnadsskydd är resultatet av att Dalarnas 
Hjälpmedelscenter har genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. 
Översynen gäller de hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna 
och Hörsel och Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Beslut i kommunfullmäktige 
Beslut i Hjälpmedelsnämnden 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet 
Verksamhetschef Biståndsenheten 
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Sn § 11 Rapport personuppgiftsincidenter 
SN2022/0312, SN2022/0318, SN2022/0330 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Tre rapporter avseende personuppgiftsincidenter har upprättats och delgivits 
socialnämndens dataskyddsombud JPInfonet. Dataskyddsombudet delar i samtliga fall 
sociala sektorns bedömningar om anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ska 
göras. 

• SN2022/0312 - Incidenten har uppstått när uppgifter om en brukares 
hälsotillstånd lämnas ut till polis via telefon – Bedömningen är att incidenten inte 
är obetydlig och en anmälan är gjord till IMY 

• SN2022/0318 – Incidenten har uppstått när en lista anställda inklusive 
personnummer laddas upp i en behörighetsstyrd kanal i Teams – Bedömningen är 
att incidenten är obetydlig, ingen anmälan till IMY 

• SN2022/0330 – Incident har uppstått när personnummer skickas via e-post i ett 
svarsmeddelande där ursprunglig text står kvar - Bedömningen är att incidenten är 
obetydlig, ingen anmälan till IMY. 

Underlag till beslut 
Rapport om personuppgiftsincident 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2023-01-19 13 (16) 

Sn § 12 Yttrande om granskning av kommunens arbete 
med informationssäkerhet 
SN2022/0353 

Beslut 
1. Tjänstemannautlåtandet antas som nämndens eget och översänds till 

kommunfullmäktige och revisorerna som sitt yttrande. 
2. En delrapport kommer att presenteras på socialnämndens sammanträde  

2023-06-15. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har begärt in yttrande över revisorernas granskning av kommunens 
informationssäkerhet. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna samtliga nämnder att: 

• Systematiskt genomföra riskbedömning och informationsklassning av den 
information som hanteras i system samt utifrån dessa ställa krav om nödvändiga 
åtgärder. 

• Upprätta ett servicenivåavtal (SLA) mellan nämnden och IT-avdelningen. 

• Säkerställa att uppföljning sker av deltagandet i de utbildningsinsatser som 
genomförs. 

• Beakta informationssäkerhet i internkontrollarbetet och utifrån en riskanalys göra 
en bedömning om det finns behov av att inkludera kontrollmoment riktat mot 
detta. 

• Upprätta former för årlig uppföljning angående det informationssäkerhetsarbete 
som sker inom nämndens verksamhetsområde och besluta om nödvändiga 
åtgärder för att förbättra informationssäkerheten utifrån aktuella risker och behov. 

• Upprätta rutiner avseende omprövning av genomförda riskanalyser och 
informationsklassningar. 

Åtgärder 
Sociala sektorn kommer att utse en grupp som ska ta fram rutiner för arbetet med 
riskbedömning och informationsklassning samt se över och samordnar utbildningsinsatser 
och övriga nödvändiga insatser. 
När det gäller ett SLA kommer ett gemensamt SLA tecknas mellan Säters kommun och IT-
avdelningen i Borlänge som gäller för samtliga nämnder och bolag för att säkerställa att vi 
håller samma nivå på säkerhet. 

En delrapport kommer att presenteras för socialnämnden 2023-06-15. 

     Forts. 
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§ 12 forts. 

Bakgrund 
KPMG har av Säters kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
granskning av styrelsen och nämndernas rutiner för sitt informationssäkerhetsarbete. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Granskningens syfte är bedöma om styrelser och nämnder har en tillräcklig intern styrning 
och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med 
informationssäkerheten i kommunen. Vår sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är kommunstyrelsen och nämnderna inte har en tillräcklig intern 
styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med 
informationssäkerheten i kommunen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Granskningsrapport 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Sn § 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 

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 

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 
• §§ 84–98 
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Sn § 14 Socialnämndens ekonomi och målstyrning 
SN2023/0039 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill Frank, sektorchef och Emma Solin, ekonom, informerar om sociala sektorns arbete 
med: 

• Organisationens struktur 
• Arbetet med nämndens mål och sektorns arbete mot och uppföljning av målen 
• Ekonomi, termer och begrepp 
• Löpande under året: budgetuppföljning och verksamhetsrapporter 
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