Arkivbeskrivning för socialnämnden
Arkivbeskrivningen
upprättad:

Socialnämnden 2022-02-16 § 3

Myndighetens namn:

Socialnämnden.

Verksamhet:

Ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad
som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd.
Socialnämnden har genom delegation utsett ett utskott som
beslutar i individärenden.
Kommunala pensionärsrådet ligger under socialnämndens
ansvarsområde.
Vuxenutbildningen finns under socialnämndens ansvarsområde.

Organisation:

Samverkan:

Socialnämnden i Flen ansvarar för avdelningen barn, unga och
vuxna, avdelningen äldre och avdelningen myndighet.
Socialförvaltningen är organiserad i en stab, en ekonomi- och
kvalitetsenhet samt tre avdelningar. Socialförvaltningen leds av en
förvaltningschef, två enhetschefer, tre avdelningschefer och en
medicinskt ansvarig sjuksköterska.







Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) samverkan mellan region Sörmland och länets nio
kommuner.
Gemensam socialjour i Eskilstuna kommun med några av
länets kommuner.
Katrineholms kommun - dödsbohandläggning och
alkoholhandläggning.
Arbetsförmedlingen - arbetsmarknadsåtgärder.
Regionen - samordnad individuell planering (SIP), frågor
rörande barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet, personer med psykisk funktionsnedsättning samt
personer som missbrukar.













Barn,- utbildnings- och kulturnämnden färdtjänsthandläggning och gemensamt presidium kring
socialtjänst och skola.
Kommunstyrelsen - näringsliv och gemensamt presidium
kring arbetsmarknadsinsatser.
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) länsgemensam resurs.
Polisen - frågor rörande barn, unga och vuxna samt
Barnahus.
Samordningsförbundet RAR Sörmland - frågor rörande
projekt samt för att minska bidragsberoendet.
Försäkringskassan - frågor rörande bostad med särskild
service för barn och ungdom enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS.)
Inspektionen för vård och omsorg - samverkan för
patienter och brukares välbefinnande samt utövande av
tillsyn.
Sveriges kommuner och regioner - Inera för
digitaliseringfrågor, bland annat SITHS-kort och Adda för
ramavtal och upphandling.

Föregångare:

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden (2007-2014.)
Tekniska nämnden (1992-1997) om bostadsanpassningsbidrag.
Socialnämnden (1995- tills vidare.)
Familje- och äldreomsorgsnämnden (1992-1994.)
Socialnämnden (1982-1991.)

Historik:

Organisationsförändringar:
2022 - Handläggningen för konsumentvägledning överförs från
socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
2022 - Avdelningarna för individ och familj och myndighet och
uppdrag, funktionsnedsättning delas till avdelning myndighet och
avdelning barn, unga och vuxna.
2021 - Färdtjänsthandläggning överförs 1 september 2021 från
socialförvaltningen till barn,- utbildnings - och kulturförvaltningen.
2017 - Alkoholhandläggning och dödsboanmälan överförs till
Katrineholms kommun.
2015 - Vuxenutbildningen överförs till socialnämnden.
2012 - Förvaltningen arbetsmarknad- och utbildningscentrum
överförs till socialförvaltningen. Ansvaret för boendet för

ensamkommande flyktingbarn flyttas från arbetsmarknad- och
utbildningsnämnden till socialnämnden. Övrig verksamhet från
arbetsmarknad- och utbildningscentrum kvarstår med
arbetsmarknad- och utbildningsnämndens ansvar.
Informationstillgångar:

Uppgifter som regelbundet hämtas från eller
lämnas till andra:








Nämnd- och utskottsprotokoll.
Samverkansprotokoll.
Diarieförda handlingar.
Personakter.
Journaler.
Riktlinjer för socialnämndens verksamheter.

Lämnas:
 Begäran om allmänna handlingar från diariet.
 Registerutdrag ur socialregistret.
 Betygsinformation till nationella betygsdatabasen.
 Studieregistrering och studieresultat till CSN.
 Ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg.
 Bekräftelse av faderskap till Skatteverket.
 Brukarundersökningar samt kommunernas kvalitet i
korthet. (KKik) till Sveriges kommuner och regioner.
 Öppna jämförelser till Socialstyrelsen.
 Svenskt register för beteendemässiga och psykiska
symptom vid demens (BPSD.)
 Register över insatser enligt LSS till Socialstyrelsen.
Hämtas:
 Registerutdrag ur socialregistret.
 Belastningsregistret.
 Skatteverket.
 SSBTEK - sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd från
ett flertal myndigheter. Exempelvis: Försäkringskassan,
Skatteverket, Arbetsförmedlingen Transportstyrelsen,
Folkbokföringsregistret och Migrationsverket.

IT-stöd:







Prator - verksamhetssystem för enskilda ärenden för
samordnad vårdplanering mellan kommun och region.
BAB Online - ärendehantering för bostadsanpassning från
och med 2014-03-01 - tills vidare.
Lex - allmänna handlingar som inte förvaras i personakt.
Combine - uppgifter om individer som får insatser
2018-12-03- tills vidare.)
Procapita - uppgifter om individer som får insatser 1998 2019.









Boss plus - skuldrådgivning.
Accorda - arbetsmarknadsverktyg.
FerieBas - arbetsmarknadsverktyg.
Pascal - läkemedelsöversikt.
Socialjour.se - länsgemensam socialjour.
IST Administration.
Unikum.

För övriga system, se register över behandling av personuppgifter i
Draftit.
Sökingångar:







Hemsidan, flen.se.
Diarienummer.
Personnummer.
För- och efternamn
Kronologiskt register.

Förvaring:

Närarkiv samt centralarkiv.

Gallringsregler:

Framgår i aktuell informationshanteringsplan.
12 kap 1 § och 2 §, 7 kap 3 § 4 st socialtjänstlagen (2001:453)(
SoL.)
21 c och d §§, samt 23 c 4 st och d 2 st §§ lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS.)

Sekretess:

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 25 kap 1 §, 26 kap 1 §
samt 21 kap 7 §.

Övrig information:

Inom förvaltningen finns arkivredogörare. För kontakt med dem,
kontakta soc@flen.se

