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Diarienummer: SN2020/0079

Revidering av Socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens beslut
Socialnämndens delegationsordning, daterad 2020-04-09, fastställs med tillägg att delegera beslut
om insats ”Extravuxen” enligt 4 kap. § 1 Socialtjänstlagen, till 1:e socialsekreterare.
______
Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegationsordning har uppdaterats med delegation till 1.e socialsekreterare att
besluta om insatsen ”Extravuxen”.
Delegationsordningen
Delegationsordningen innehåller en förteckning över vem som har fått delegation på att fatta
beslut i socialnämndens ställe.
Underlag till beslut
Delegationsordningen

Justerande signatur

Delges
Ledningsgrupp
Stab
1:e socialsekreterare

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-04-09

Sammanträdesdatum

Sn § 42

Blad
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Diarienummer: SN2020/0045

Budgetuppföljning
Socialnämndens beslut
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2020-03-31.
Kommentar
Socialnämndens resultat för 2020 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 1,0 milj. kr.
En bidragande orsak till det prognostiserade underskottet är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökat antal hushåll som sökt och beviljats insatsen. En annan bidragande orsak är
förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården på grund av hög arbetsbelastning.
Med anledning av rådande situation (Covid-19 pandemin) så är de ekonomiska konsekvenserna
mycket osäkra.

Underlag till beslut
Budgetuppföljning

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2020/0045
SN2020/0083

Åtgärder för att få Socialnämndens ekonomi 2020 i balans
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till åtgärder inom verksamheterna Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg, Hemtjänsten och Hälso-och sjukvårdsteamet fastställs och förvaltningen får i uppdrag att verkställa presenterade åtgärder.
2. Förvaltningens förslag till åtgärder för verksamheten Särskilt boende fastställs och ska
verkställas, förutom åtgärden att avbryta heltidsprojektet på Enbackagården.
3. Frågan om heltidsprojektet på Enbackagården ska politiskt beredas ytterligare innan
socialnämnden beslutar i frågan.
______

Ärendebeskrivning
Emma Solin, förvaltningsekonom, redovisning av förslag till åtgärder för en ekonomi i balans.
Åtgärderna innefattar arbetssätt och metoder som medför att vissa kostnader uteblir eller minskar.
Bakgrund
Vid Socialnämndens sammanträde 2020-02-13 redovisades ett prognostiserat underskott motsvarande 3,2 milj. kr. Socialnämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att vid nästkommande sammanträde presentera åtgärder för en ekonomi i balans.

Justerande signatur

Underlag till beslut

Delges

Tjänsteutlåtande med förslag på åtgärder för
en budget i balans 2020
Utvärdering av heltidsprojektet på Enbackagården

Kommunstyrelsen
Personalutskottet

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0078

Beredningsärende - Budget 2021–2023
Ärendebeskrivning
Förslag på åtgärder för att ha en ekonomi i balans med tillhörande konsekvensbeskrivningar avseende budget för 2021presenteras.
Enligt den preliminära budgetram som tilldelats Socialnämnden 2021, utifrån budgetdirektiv
fastställda av Kommunfullmäktige, finns behov att vidta åtgärder som ger en besparing på cirka
6,0 miljoner kronor.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0076

Beredningsärende - Nämndsplan 2020–2023
Ärendebeskrivning
Revidering av Nämndsplan 2020–2023 som är fastställd av Socialnämnden 2019-04-11.
Nämndsplan
Socialnämndens nämndsplan för 2020–2023 är utarbetad enligt direktiv från kommunstyrelseförvaltningen.
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta
sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar.
Förutom detta anges vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och
kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar socialnämnden vilka
prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0063

Internkontroll avseende utredningstider och förhandsbedömningar
– individ- och familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2019 anges att genomförd kontroll ska rapporteras till socialnämnden vid avvikelse enligt fastställd frekvens.
Individ- och familjeomsorgen redovisar genomförd avvikelse vid internkontroll avseende:
• Utredningstider, januari
• Förhandsbedömningar, januari
Underlag till beslut
Rapport om interkontroller

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0042

Fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunövergripande system
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden i Säters kommun ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunövergripande system som används av alla/merparten av personuppgiftsansvariga i organisationen Säters kommun.
2. I ovanstående biträdesavtalet ska anges att kommunstyrelsen tecknar avtal för kommunens nämnder/styrelse/bolag enligt fullmakt.
3. För att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget ska personuppgiftsansvariges instruktioner biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet.
4. Varje tecknat avtal ska delges de personuppgiftsansvariga vid nästkommande sammanträde.
______
Ärendebeskrivning
Säters kommun har IT-system som används av alla eller merparten av nämnder/styrelse och bolag hos Säters kommun. I dessa fall är det kommunstyrelseförvaltningen som är ägare till systemen men respektive nämnd ansvarar för sin behandling av personuppgifter i systemen. Som exempel kan nämnas ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, handläggningssystem, e-postsystem, ordbehandlingssystem o.s.v.
För att underlätta hanteringen i att underteckna avtal föreslås att personuppgiftsansvariga i kommunen ger kommunstyrelse fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal samt att personuppgiftsansvariga utfärdar instruktioner för att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget. Fullmakten
omfattar rättigheter och skyldigheter för fullmaktstagaren, d.v.s. kommunstyrelsen, som blir bindande för den nämnd som ger fullmakten.
Villkor innan tecknande av avtalet
I samband med att personuppgiftsbiträdesavtalet upprättas och innan det undertecknas, ska avtalet ha kommunicerats med varje personuppgiftsansvarig, förslagsvis via dataskyddshandläggare. I samband med denna kommunikation kan instruktioner till biträdet upprättas.
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges
räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier
för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Detta regleras genom ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal.
Instruktioner till biträdet
Enligt Dataskyddsförordningen får ett personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter
enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

Justerande signatur

Underlag till beslut

Delges

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen
Dataskyddsombudet
Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-04-09

Sammanträdesdatum

Sn § 48

Blad

9

Diarienummer: SN2020/0071

Socialnämndens arkivbeskrivning
Socialnämndens beslut
Socialnämndens arkivbeskrivning daterad 2020-04-09 fastställs.
______
Ärendebeskrivning
En arkivbeskrivning har upprättats som en dokumentation över hur Socialnämndens arkiv är organiserat. Beskrivningen har bl.a. syftet att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna
handlingar.
Bakgrund
Enligt Arkivlagen (1990:782) ska en myndighets arkiv, det vill säga Socialnämndens arkiv, bestå
av allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och av de handlingar som myndigheten med sin Informationshanteringsplan har besluta ska tas om hand för arkivering.
I arkivvården ingår att myndigheten ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om
vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. Arkivbeskrivningen ska även översiktligt beskriva myndighetens historia och förändringarna genom tiderna.

Justerande signatur

Underlag till beslut

Delges

Tjänsteutlåtande
Arkivbeskrivning

Kommunstyrelsen
Kommunens arkivarie

Utdragsbestyrkande
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Sn § 49

Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-03-01 - 2020-03-31.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-03-01 - 2020-03-31.
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

•

Justerande signatur

§§ 17–27

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sn § 50

Verksamhetsinformation
Socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, förvaltningschef, informerar med anledning av Covid-19 pandemin:
• Socialförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Justerande signatur

•

En person med insats från Hemtjänsten har bekräftats positiv för Covid-19 men är nu på
bättringsvägen. Ingen person inom särskilda boenden har testats positiv för Covid-19.

•

Korttidsboendet på Skönvik är förberett för att ta emot personer från Falu lasarett som
testats positiv för Covid-19 men inte längre behöver vara kvar på Falu Lasarett. Om en
boende på någon av kommunens särskilda boende blir sjuk ska den i första hand vara
kvar och få vård där.

•

Under påsk-helgen har en enhetschef per verksamhet beredskap för att finnas tillgänglig
för verksamheten.

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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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 händelser, uppföljning av sjukfrånvaro, verksamhetens arbetsmiljö samt utvalda nyckeltal presenterade
i diagramform.
Rapporterna uppdateras inför varje sammanträde i samarbete mellan verksamhetschef och förvaltningens ekonom. Rapporterna kommer sedan att användas som underlag inför bokslutskommentarer.
Bakgrund
Socialnämnden har under en längre tid presenterats en mängd statistik med utvalda nyckeltal för
varje verksamhet. Som en kvalitetsutveckling har förvaltningen arbetat fram verksamhetsrapporter som redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: SN2020/0025

Heldags sammanträde för Socialnämnden i september
Socialnämndens beslut
Socialnämndens sammanträde den 10 september fastställs till heldag med information om Barnkonventionen på eftermiddagen.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att socialnämndens sammanträde den 10 september utökas till heldag i
syfte att arbeta med barnkonventionen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att uppdra till samtliga nämnder att se över nämndsplanen för att säkerställa att FN:s barnkonvention följs samt att samtliga nämnder aktivt arbetar för
att öka möjligheten för att barns röst och synpunkter ska tas till vara.
Delges
Socialnämnden
Ledningsgrupp
1:socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

