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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats  Ordförande på plats i Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset Säter 
Övriga ledamöter och ersättare deltar digitalt via Teams  

Tid kl. 08.15-13.00 

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Per-Inge Nyberg (S) 
Belinda Mattsson (S) 
Anette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Sundlöf (SD) 

Tjänstemän/övriga Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Peter Mazzola, systemförvaltare, §§ 1-9 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, § 2 
Elin Proos, 1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen, § 2 
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare vuxengruppen, §§ 2-4 
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende, §§ 4-6 
Josefin Levinsson, dataskyddsombud, § 9 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Gustâv (L), ej tjänstgörande ersättare 
Marie Åkesson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Gustaf Brännhammar (SD), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Hans-Göran Steneryd (S) 
Justeringens  
plats och tid Tisdagen den 26 januari, Rådhuset Säter 
Underskrifter  Paragrafer §§ 1-14 
 Sekreterare    
 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Hans-Göran Steneryd  

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

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdes- 
datum 2021-01-21 Datum för  

anslag 2020-01-26 Datum för när 
 anslag tas bort 2020-02-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Socialförvaltningen 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 1   Diarienummer: SN2021/0018 
 
 
Digitalt sammanträde 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vid behov genomföra digitala sammanträden med hänvisning till ne-
dan angivna villkor och laglig grund. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av pågående Covid-19 pandemi kan socialnämnden genomföra sina sammanträ-
den digitalt. I dagsläget är verktyget som används för digitala sammanträden Teams. I Teams 
kan upp till 49 personer se och höra varandra i realtid och fokus sätts på den som talar. 
Dagens sammanträde har föregåtts av utbildning av socialnämndens ledamöter och ersättare och 
ett testmöte har genomförts för att säkerställa att alla kan hantera verktyget och har tillräcklig 
uppkopplingskapacitet.  

Villkor för digitala sammanträden 
• Deltagare kan vid det digitala sammanträdet se och höra varandra och delta på lika vill-

kor. 
• Alla som deltar digitalt via länk ansvarar för att de sitter isolerat från åhörare. Detta på 

grund av att socialnämndens sammanträden inte är öppna för allmänheten. 
• Ordförande, sektorchef, nämndsekreterare och sektorns ekonom sitter samlade fysiskt i 

samma rum. 
• Ordningsregler för digitala sammanträden finns framtagna, följs och är delgivna alla so-

cialnämndens ledamöter och ersättare. 
• Ärenden som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen behandlas som regel inte i 

digitala sammanträden. Dessa ärenden behandlas i stället via delegation av socialnämn-
dens arbetsutskott i fysiska möten. 

• Konsekvensbedömning enligt Dataskyddsförordningen har genomförts. 

Laglig grund för digitala sammanträden 
• I Kommunallagen, 5 kap 16 §, anges att ”ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträ-

den på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom 
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor.” 

• I Kommunfullmäktiges fastställda ”Reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun” anges i § 31 att styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

 
 
Delges 
Kommunfullmäktige  
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Sn § 2    Diarienummer: SN2021/0007 
 
 
Uppföljning av höjd ersättning för uppdragstagare i familjehemsvård 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Elin Proos, 1:e sekreterare barn- och ungdomsgruppen redovisar resultat av höjd ersättning för 
uppdragstagare i familjehemsvård. Kommunen har rekryterat fyra egna familjehem och sam-
manlagt fem barn/ungdomar har placerats under året: 

”Rekrytering av egna familjehem är kostnadseffektivt och ger generellt en besparing på 
ca 8-10 tkr/mån och placering i jmf med motsvarande kostnad för ett konsulentstött 
familjehem. Kommunens utvecklingsarbete innefattar även öppenvårdens familjebe-
handlare som arbetar riktat mot biologföräldrarna med umgängesstöd och föräldrastöd-
jande insatser redan tidigt under placeringstiden, vilket visat sig vara en framgångsfaktor 
framför allt för de barn/ungdomar som kunnat flytta tillbaka hem. Genom att nyttja in-
tern kompetens för handledning, stöd och kompetensutveckling riktat till uppdragsta-
garna minskar även risken för sammanbrott i placeringarna. Vår bedömning är att kom-
munens familjehemsarbete är av god kvalitet och lever upp till socialstyrelsens krav på 
en god och rättssäker familjehemsvård.” 

 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2019-09-12 att arvodesersättning för uppdragstagare i familjehemsvård 
höjs med 6000 kr/månad, utöver SKL:s rekommendationer. 
 
 
Underlag till beslut  
Tjänsteutlåtande  
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Sn § 3   Diarienummer: SN2020/0160 
 
 
Utbetalning försörjningsstöd till registerledare eller båda parter i hushåll 

Socialnämndens beslut 
Sektorchefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna för Socialnämnden om det som huvudre-
gel införs att utbetalning av försörjningsstöd till ett hushåll fördelas och betalas ut till respektive 
parts konto. Om särskilda skäl finns kan utbetalningen ske till endast den ena personen i hushål-
let. 
 
Avbrott i handläggningen 
Uppehåll sker i ärendets handläggning mellan kl. 08.48-08.56 på grund av att en politiker tappar 
uppkoppling till mötet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen har besvarat Socialnämn-
dens begäran om undersökning om utbetalning av försörjningsstöd ska fördelas lika mellan båda 
parter i hushållet. 
 
I yttrandet anges följande: 

”Handläggare på socialtjänsten kan inte se att en uppdelning av det ekonomiska bistån-
det skulle medföra en ökad trygghet för eventuell utsatt part. Det skulle med stor sanno-
likhet innebära en försvårande omständighet för hushållen då de kommer att behöva 
göra överföringar mellan sina konton för att kunna betala större utgifter så som hyra.  
 
Om det finns misstanke om att en part är ekonomiskt utsatt så tas en diskussion med 
den parterna enskilt och eventuella ändringar kring utbetalningarna görs.”   

 
Bakgrund 
Socialnämnden uppdrog 2020-09-10 till sektorchefen att utreda om utbetalning av försörjnings-
stöd ska fördelas lika mellan båda parter i hushållet, istället för att utbetalning sker enbart till den 
som ligger som register-ledaren i systemet.  
 
I många kommuner i Sverige, även i Säters kommun, är det mannen som är registerledare när ett 
hushåll söker om försörjningsstöd. Detta innebär att det är mannen som får utbetalningen på 
sitt konto om inget annat anges i ansökan. 
 
 
Delges 
Sektorchef 
Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen 
1:e socialsekreterare vuxengruppen Individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 4   Diarienummer: SN2020/0094 
 
Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av missbruksvården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt och översänder det till kommunens revisorer 
som sitt svar. 
 
Avbrott i handläggningen 
Uppehåll sker i ärendets handläggning mellan kl. 09.23-09.24 på grund av att en politiker tappar 
uppkoppling till mötet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Sandgren, 1:e socialsekreterare, presenterar arbetet med missbruksvården 2019-2020. 

Ann-Marie Molin, verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen har i ett tjänsteutlåtande 
beskrivit de åtgärder som vidtagits till följd av granskningen av socialnämndens styrning, upp-
följning och kontroll av missbruksvården. 

Följande åtgärder har vidtagits: 
• En samlad kvalitetsberättelse för sociala sektorn kommer att upprättas i enligt med So-

cialstyrelsen Allmänna råd 2011:9, 
• Rutin har upprättats för samarbetet mellan vuxengruppen och öppenvården i ärenden 

som rör vuxna individer med missbruk, 
•  Rutin för stöd i handläggning av missbruksärenden har upprättats, 
• Genomförandeplaner upprättas i alla ärenden och följs upp regelbundet - gemensamt 

med den enskilde, behandlare och socialsekreterare (sk trepartssamtal).  
• Insatser som avslutats, som pågått i mer än sju dagar, följs upp genom verksamhetssy-

stemet UIV (Uppföljning av Insatser för Vuxna med missbruk). Resultatet av upp-följ-
ningarna kommer att presenteras på gruppnivå för socialnämnden årligen.  

• En intern omorganisation har skett inom vuxengruppen med anledning av ett ökat antal 
ärenden vilket innebär att fler socialsekreterare handlägger missbruksärenden.  

Bakgrund 
Revisorerna i Säters granskningen har syftat till att svara på om socialnämnden säkerställer att 
det finns tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll vad gäller missbruksvården i kommunen. 
Den sammanfattande bedömning är att socialnämnden till stor del säkerställer att det finns till-
räcklig styrning, uppföljning och kontroll av missbruksvården i kommunen. 

Revisorerna rekommenderar socialnämnden att: 
• säkerställa att kvalitetsberättelse för socialtjänsten tas fram utifrån de allmänna råden 
• genomföra egenkontroller att genomförandeplaner följs upp i enlighet med lagstiftning 

och upprättade rutiner. 

 
    Forts.  
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Sn § 4 forts. 

 

Revisorerna påtalat även bristen i att ingen kvalitetsberättelse för socialtjänsten tagits fram, vilket 
anges i Socialstyrelsen i Allmänna råd SOSFS 2011:9. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Granskningsrapport 

Kommunens revisorer 
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Sn § 5   Diarienummer: SN2020/0063 
 
 
Internkontroll avseende förhandsbedömningar  
– individ- och familjeomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
I socialnämndens fastställda internkontrollplan 2020 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, november-december 
• Utredningstider gällande barn och unga, november-december 

 
 
Underlag till beslut  
Rapporter om internkontroller november-december  
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Sn § 6   Diarienummer: SN2020/0236 
 
 
Begäran från IVO med anledning av Socialnämndens starka avrådan från be-
sök på särskilda boenden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt och översänder till IVO som sitt svar. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
IVO har med anledning av Sociala sektorns starka avrådan från besök på kommunens särskilda 
boende för äldre begärt en redovisning för om Folkhälsomyndigheten utfärdat ett förbud enligt 
SFS 2020:979 i Säters kommun och hur länge det gäller. I det fall Folkhälsomyndigheten inte ut-
färdat ett sådant förbud begär IVO att nämnden redovisar hur de säkerställer att besök kan ge-
nomföras på ett säkert sätt vid särskilda boenden i Säters kommun. 
 
SFS 2020:979 
Den 21 november 2020 trädde en ny förordning (SFS 2020:979) i kraft som bl.a. säger att Folk-
hälsomyndigheten (FHM) får meddela föreskrifter om att besök till den som bor i en sådan bo-
endeform som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) SoL eller i 
motsvarande boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag ska vara förbjudet om det be-
hövs för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
 
Sektorns svar 
Socialnämnden i Säters kommun har enligt SFS 2020:979 inte ansökt om något besöksförbud 
enligt ovan hos FHM och därmed har inte fått något förbud utfärdat av FHM. 
 
Säters kommun har tre särskilda boenden och rekommendationen att starkt avråda från besök 
gällde på ett av dem.  
 
Den bakomliggande orsaken till att nämnden gick ut med rekommendationen att starkt avråda 
från besök på Fågelsångens särskilda boende, var att flera boende på en avdelning av enhetens 
fem avdelningar, drabbats av Covid-19.  Detta skedde under december månad, och Socialnämn-
den ville med denna avrådan förhindra fortsatt smittspridning. Socialnämnden vill också påtala 
att man hela tiden arbetat utifrån rekommendationerna från Region Dalarnas Smittskyddsenhet 
och att något tillfälligt besöksförbud aldrig införts efter den 1 oktober 2020. 
 
 
Underlag till beslut Delgivning 
Tjänsteutlåtande 
Begäran från IVO 

IVO 
Sociala sektorns ledningsgrupp 

 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-01-21 
Blad 

9 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 7   Diarienummer: SN2020/0238 
 
 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker ut-
skrivning från sluten hälso-och sjukvård 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den Länsövergripande överenskommelsen om samverkan för trygg 
och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Överenskommelsen gäller från 2020-01-01 – 2022-01-01 med möjlighet till förlängning ytterli-
gare ett år. 
______ 
 
 
Notering 
Notering görs att datumen för denna överenskommelse föreslås gälla från 2020-01-01 vilket in-
nebär att detta ärende landar på Socialnämndens bord över ett år försent. Anledningen är att 
förslaget till överenskommelse skickats till samtliga kommuner under våren 2020 men av någon 
anledning har Säters kommuns Socialnämnd fallit bort och därav tillställs nämnden tyvärr detta 
försent. 
 
Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet Region Dalarna har remitterat en reviderad länsövergripande överenskommelse 
om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 
Överenskommelsen har reviderats av en arbetsgrupp bestående av representanter från kommu-
ner och regionen. De har även tagit fram riktlinjer till densamma.  
Revideringen av överenskommelsen består främst av redaktionella ändringar och den tidigare 
kostnadsfördelningen mellan kommun och region kvarstår. Överenskommelsen föreslås gälla 
från 2020-01-01 – 2022-01-01. En förändring avseende avtalstiden har föreslagits till en period 
om två (2) år och om ingen av parterna säger upp avtalet, förlängs avtalet ytterligare ett år. 
 
 
 
Underlag till beslut Delgivning 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till överenskommelse 

Välfärdsrådet Region Dalarna 
Sociala sektorns ledningsgrupp 
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Sn § 8   Diarienummer: SN2020/0238 
 
 
Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksam-

het” till och med 2021-11-30. 
2. Förlängningen innebär att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 2021-03-30.  

Om ett nytt samverkansbeslut inte träffas innan 2021-06-30 upphör verksamheten 
2021-11-30. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet Region Dalarna har översänt en begäran till Socialnämnden i Säter att förlänga 
samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet till och med 2021-11-30. Välfärdsrådet anger 
att en ny utvärdering av avtalet ska vara genomförd senast 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal 
träffas innan 2021-06- 0, upphör verksamheten 2021-11-30. 
Förslaget om en förlängning samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 665 900 kr/år. Kost-
naden fördelas mellan huvudmännen vilket innebär 1 332 950 kr/huvudman. Fördelning mellan 
kommunerna sker enligt befolkningsunderlag. 
 
Syftet med förlängningen är att möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten.  
 
Bakgrund 
Samtliga kommuner i länet och tidigare landstinget har godkänt tillskapandet av tillnyktringsplat-
ser. Tidigare Region Dalarna rekommenderade landstinget och kommunerna att godkänna för-
slaget att starta platser för att kunna ge personer som omhändertagits enligt Lagen om omhän-
dertagande av berusade (LOB) en medicinskt säker tillnyktring. Tillnyktringsplatser har skapats i 
Mora (1), Falun (4) samt i Avesta (1).  

Anledningen till förlängningen är att någon bra utvärdering inte har kunnat genomföras då star-
ten har försenats av olika anledningar. Verksamheten startade i september 2019. 
 
 
Underlag till beslut Delgivning 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till överenskommelse 

Välfärdsrådet Region Dalarna 
Sociala sektorns ledningsgrupp 
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Sn § 9   Diarienummer: SN2021/0008 
 
 
Kartläggning av arbete med personuppgiftsbehandling 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 
2. Dataskyddsombudet ska under september 2021 återrapportera om vidtagna åtgärder av-

seende brister som framkommit i kartläggningen över personuppgiftsbehandlingar. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Josefin Levinsson, dataskyddsombud, redovisar den kartläggning som hon tagit fram över varje 
personuppgiftsansvariges i kommunen arbete med personuppgiftsbehandlingar utifrån Data-
skyddsförordningens bestämmelser.  
Kartläggningen visar att det finns brister som är övergripande för alla personuppgiftsansvariga. 

Som exempel kan nämnas: 
• Att personuppgiftsbiträdesavtal tecknas 
• Att all personal utbildas i vad som gäller för personuppgiftsbehandling till all personal 
• Att rapporter om personuppgiftsincidenter upprättas 

 
 
Underlag till beslut Delges 
Kartläggning av arbete med personuppgifts-
behandling 

Dataskyddsombudet 
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Sn § 10   Diarienummer: SN2020/0078 
 
 
Socialnämndens detaljbudget för 2021 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämndens detaljbudget för 2021, daterad 2021-01-21, fastställs på verksamhetsnivå 

enligt förslag, med besparingskrav på 500 000 kr inom sektorns stab. 
2. Socialnämndens investeringsbudget för 2021 fastställs. 
3. Socialnämndens kommentar infogas i protokollet och översänds till kommunstyrelsen 

och till ekonomienheten. 
 
Socialnämndens kommentar 

”Socialnämnden som svarar för två av kommunens tre kärnverksamheter (vård, om-
sorg) bedömer nu att nämndens budget för 2021 inte kommer att balanseras. Beräk-
ningen nu är att med de besparingar på 500 tkr som nämnden har beslutat inom ”staben 
och gemensamma resurser” och den förväntade lägre kostnaden för måltider, enligt 
kostutredningen, på 850 tkr så har Socialnämnden trots det ej lyckats finansiera kostna-
der för 13,2 mkr. 

Orsaken är dels att budgetprocessen bygger på att kommunfullmäktige anslår en ram 
byggd på tidigare budgetram, vilket fungerar när nämnden kan balansera budgeten inom 
ram. När det blir ett faktiskt utfall som överstiger tidigare budget blir budgetprocessen 
inte träffsäker. Dessutom uppkom, hösten 2020, en betydande kostnadsökning i speci-
fika individärenden efter att hela budgetprocessen var avslutad och därmed inte möjlig 
att ”ta höjd för” i planeringen. 

Socialnämndens ökade kostnader, i detta fall, inom äldreomsorgen, hemtjänsten, funkt-
ionshinderområdet och hälso och sjukvården samt inte minst kostnader för stöd/pla-
ceringar inom Individ och familjeomsorgen upphör inte för att vi ”vänder blad” och 
börjar på ett nytt budgetår. 

Socialförvaltningen fortsätter sitt kostnadsmedvetna arbetssätt och Socialnämnden 
kommer månadsvis att analysera/bedöma om det är möjligt att besluta om besparingar 
i verksamheten. En avgörande tidpunkt för möjligheten till kostnadsanpassningar be-
dömer vi kommer att ske först under kvartal två 2021 dvs. när den pågående vaccine-
ringen mot covid 19 har gett våra brukare och medarbetare inom i första hand äldre-
omsorgen ett effektivt skydd mot coronaviruset. 

Det är dock inte möjligt att besluta om besparingar i miljonklassen inom äldreomsorgen, 
hälso och sjukvårdsverksamheten och funktionshinderområdet utan att det blir påtag-
liga negativa konsekvenser för brukarna som är beroende av vård och omsorg. 

Insatser inom individ och familjeomsorgen är myndighetsbeslut som styrs av i första 
hand Socialtjänstlagen och den tar ingen hänsyn till huruvida det finns budgetmedel 
eller inte för de beslut som Socialnämnden fattar på individnivå.” 

 
 
    Forts.  
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Sn § 10 forts. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Solin, förvaltningsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats socialnämnden för 
2020 samt förvaltningens fördelning av budget per verksamhet och kostnadsställe. 
Förslaget bygger på de fastställda direktiven i kommunfullmäktige, tilldelad budgetram, mål i 
nämndsplanen samt föregående års löpande uppföljning per månad av verksamheternas ekono-
miska utfall.  
 
Förvaltningens fördelningsförslag 

Verksamhet Budget 2021 
Socialnämnd 735 000 
Stab 7 309 000 
Individ-och familjeomsorg 43 851 000 
Bistånd/bostadsanpassning 4 475 000 
Särskilt boende 82 829 000 
Hälso-och sjukvårdsteamet 25 872 000 
Funktionsnedsättning 59 852 000 
Hemtjänst 40 706 000 
Integration -432 000 

Totalt: 265 197 000 kr 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Fördelning av driftsbudget per verksamhet Ekonomikontoret 
 Kommunstyrelsen 
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Sn § 11 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2020-12-01 – 2020-12-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-12-01 – 2020-12-31. 
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 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 
• §§ 79-89 
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Sn § 12 
 
 
Delgivningar  

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Följande har delgivits socialnämnden för kännedom 
• Personliga ombud – verksamhetsberättelse 2020 
• Personalutskottet – beslut om arbetsskor 
• RSMH – redovisning användning av fondmedel 
• SiS – Information om förändrade avgifter 2021 
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Sn § 13 
 
 
Verksamhetsinformation 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Personalsituationen inom sociala sektorns ledningsgrupp 
• Covis-19 situationen i länet och inom Socialnämndens verksamheter 
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Sn § 14   Diarienummer: SN2020/0044 
 
 
Uppföljning av verksamhetsstatistik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn presenterar statistik med utvalda nyckeltal för varje verksamhet. 
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