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Beslutande Thomas Lindberg (C), Ordförande 

Lars-Erik Hammarström (S), 1:e vice ordförande 

Eva Palmqvist (C) 

Frida Sundqvist Hall (C) 

Sadiq Sahal (C), §§ 121-125, §§ 127-137 

Bjarne Svensson (S) 

Birger Johansson (S) 

Peter Englén (S) 

Anna-Lena Rosander (V) 

Matthias Sjöberg (V) 

Kerstin Ljungkvist (SD) 

  

Tjänstepersoner Amanda Marttila, alkoholhandläggare, §§ 121-123 

Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef, §§-121-137 

Hanna Neuwirth, individ- och familjeomsorgschef, §§ 121-125 

Marie Rosell, ekonom, §§ 121-124 

Emma Majlöv Modig, §§121-137 

Tomas Karlsson, socialsekreterare, § 126 

Tiina Lilja, administrativt ledningsstöd, §§ 121-137 

 

Övriga närvarande Ann-Sofie Frisk, student, §§ 121-132 

 

Justerare Lars-Erik Hammarström 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 121-137 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2018-11-15 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2018-12-06 

Förvaringsplats för 

protokollet Villagatan, Lenhovda 

 

Underskrift 
  

 Tiina Lilja  
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§ 121 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen      
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§ 123 Dnr 2018-000324  

Revidering av delegationsordning alkoholärenden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar reviderad delegationsordning avseende 

alkohollagen.  

2. Fattade beslut enligt delegationsordning ska två gånger per år 

rapporteras till  nämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen fattade den 1 juli 2018 beslut om kommunal avtalssamsaverkan 

som ger kommuner generella möjligheter att avtalssamverka. Genom 

avtalssamverkan kan kommuner överlåta utförandet av sina uppgifter till 

annan kommun. Förenklade möjligheter att avtalssamverka och extern 

delegering är ett led i att ge kommuner goda förutsättningar att möta 

nuvarande och framtida utmaningar.    

Det har tidigare inte varit möjligt för kommuner att lämna över 

delegationsrätten till annan kommun på grund av lokaliseringsprincipen. 

På grund av samhällsutvecklingen och det stora behovet från kommunerna 

att ha utökade möjligheter till avtalssamverkan har ett det skett 

förändringar i kommunallagens 9 kap. Riksdagen har antagit två nya 

paragrafer i 9 kap som reglerar kommunernas möjlighet att avtalssamverka. 

Man har sett ett särskilt behov att avtalssamverka när det gäller 

specialkompetenser och kompetensförsörjning. Regeringen anförde i sitt 

lagförslag att kommuner ska få ingå avtal om att dess uppgifter helt eller 

delvis ska utföras av annan kommun (extern delegering). Genom ett sådant 

avtal får en kommun utföra uppgifter åt en annan kommun, utan att 

lokaliseringsprincipen hindrar det. 

Regeringen skriver i sitt förslag att möjligheten till extern delegering är en 

viktig del i den generella möjligheten till avtalssamverkan, främst för att det 

ska gå att samverka om verksamheter som kräver specialistkompetens och 

utförande av uppgifter som innebär myndighetsutövning. Vid extern 

delegering lämnas inte det övergripande ansvaret för uppgiften eller 

ansvaret för beslutet över. När en anställd i en annan kommun får 

delegation beslutar den på den delegerade kommunens vägnar, och beslutet 

är formellt sett fattat av den kommunen. Beslutet kan således överklagas på 
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samma sätt och av samma krets som de beslut som fattas av en anställd i 

den delegerade kommunen.  

Alkoholhandläggare i den gemensamma organisationen har gjort en 

översyn av aktuell delegationsordning och reviderat den.  Reviderade 

delegationsordningen ger alkoholhandläggare större delegationsrätt att 

fatta beslut i de mest förekommande ärenden inom alkohollagen.   

Den kommun som genom avtalssamverkan överlåter utförandet av en 

uppgift har fortfarande kvar det övergripande ansvaret för uppgiften. 

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunens avtalssamverkan och årligen 

rapportera om kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar den reviderad 

delegationsordning avseende alkohollagen och att fattade beslut enligt 

delegationsordning ska två gånger per år rapporteras till nämnden.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av alkoholhandläggare och förvaltningschef, 2018-10-19 

Reviderad delegationsordning avseende alkohollagen, 2018-10-22 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare  
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§ 124 Dnr 2018-000105  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen ska ta fram statistik för vård och omsorg gällande: 

1. Nollvikariat - antal 

2. Flextid - total  

3. Resurspass - antal varje dag, hur många av dess som utnyttjas 

4. Timvikariat - fyllnad 

För perioden 1 december - 1 mars, och återkomma till socialnämndens 

sammanträde i april 2019. I övrigt att godkänna redovisningen.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 12,3 miljoner kronor år 

2018. Tidigare prognos har försämrats med 2,4 miljoner kronor. 

Kostnaderna för placeringar fortsätter att öka, framförallt är det inom våld i 

nära relationer och för ensamkommande barn där familjeåterförening skett, 

men fortsatt placering varit nödvändig. Utbetalning av försörjningsstöd 

fortsätter att öka. Hälso- och sjukvård har försämrad prognos med 400 

tusen kronor på grund av högre personalkostnader, samt inköp av 

hjälpmedel. Prognosen baseras på budget 2018, utfall efter tio månader 

samt kända avvikelser. Inom socialförvaltningens verksamhetsområden 

sker förändringar hela tiden, vilket kan påverka ekonomin i både positiv 

och negativ inriktning.  

Enligt § 48 2018 beslutade socialnämnden att förvaltningen ska redovisa hur 

många schemalagda arbetspass som inte är tillsatta med vikarie inom vård 

och omsorg, samt antal timvikarier och timvikariers arbetade timmar inom 

vård och omsorg. Det är inte möjligt att ta fram dessa uppgifter och de kan 

därför inte redovisas.  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Palmqvist (C) yrkar att socialförvaltningen ska ta fram statistik för vård 

och omsorg gällande: 
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1. Nollvikariat - antal 

2. Flextid - total  

3. Resurspass - antal varje dag, hur många av dess som utnyttjas 

4. Timvikariat - fyllnad 

För perioden 1 december - 1 mars, och återkomma till socialnämndens 

sammanträde i april 2019. I övrigt att godkänna redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet Eva Palmqvists 

(C) yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Eva 

Palmqvists (C) yrkande.       

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport januari - oktober 2018, 2018-11-03 

Uppföljning per verksamhet jan - okt 2018, 2018-11-03 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2018, 2018-11-03 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgruppen 
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§ 125 Dnr 2018-000303  

Ny möjlighet till uppehållstillstånd - Nya gymnasielagen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen avvaktar att inkomma med 

riktlinjen och ska återkomma med en omvärldsbevakning till nämndens 

sammanträde i mars 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gällde till och med 

den 30 september 2018. Lagen innebär att de personer som innan den 14 

november 2015 sökte asyl som ensamkommande i Sverige och som har fått 

ett utvisningsbeslut efter det att de fyllt 18 år kunde ansöka om tillfälligt 

uppehållstillstånd för att slutföra sin utbildning på gymnasienivå. Ansökan 

hos migrationsverket skulle ha lämnats senast den 30 september 2018. 

Ungdomarna som lagstiftningen omfattar har således haft en möjlighet att 

få sina utvisningsbeslut inhiberade (pausade) medan de genomför sina 

studier. De får dock inte bo kvar på Migrationsverkets anläggningsboende 

och får inte heller dagersättning enligt lagen om mottagande av 

asylsökande (LMA) från Migrationsverket. Enligt Migrationsverket är 

socialtjänsten i vistelsekommunen ansvarig för att betala ut dagersättning 

enligt LMA till denna grupp ungdomar. Biståndet kan socialnämnden 

sedan återkräva från Migrationsverket 

Socialförvaltningen fick vid socialnämndens sammanträde i oktober 

uppdraget att ta fram en riktlinje gällande gruppen som aktualiserats hos 

Individ och familjeomsorgen på grund av den nya gymnasielagen.  

Socialförvaltningen har kontaktat kommunerna i länet för att förvissa sig 

om på vilket sätt de har behandlat de aktuella ärendena. Socialförvaltningen 

har tyvärr inte fått tillräckligt många svar för att kunna bilda sig en 

uppfattning om hur omvärden ser ut. Socialförvaltningen saknar i dagsläget 

även information gällande hur många av de aktuella ungdomarna faktiskt 

har utnyttjat möjligheten till uppehållstillstånd enligt den nya 

gymnasielagen och hur många som redan befinner sig i Uppvidinge 

kommun.  
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Med bakgrund av det begränsade underlaget i nuläget bedömer 

socialförvaltningen att mer omvärldsbevakning behövs innan en riktlinje 

kan tas fram. 

Socialförvaltningens föreslår att förvaltningen avvaktar att inkomma med 

riktlinjen och ska återkomma med en omvärldsbevakning till nämnden 

sammanträde i mars 2019.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad enhetschef individ- och familjeomsorgen, 

2018-11-01 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Tillförordnad enhetschef individ- och familjeomsorg 
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§ 127 Dnr 2018-000326  

Boendegaranti för personer i åldern 80-85 år 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om 

boendegaranti till socialnämndens sammanträde maj 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala pensionärsrådet är enligt reglementet ett remissorgan i 

frågor som rör pensionärer. På sammanträdet den 25 september 2018 lyftes 

frågan om boendegaranti för personer i ålder 80-85. Kommunala 

pensionärsrådet anser att det bör göras en utredning i denna fråga i syfte att 

klarlägga om en boendegaranti är möjlig. 

Kommunala pensionärsrådet vill att socialnämnden ger socialförvaltningen 

i uppdrag att utreda frågan om boendegaranti för personer 80-85 år.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lindberg (C) yrkar på att socialnämnden ger socialförvaltningen i 

uppdrag att utreda frågan om boendegaranti till socialnämndens 

sammanträde maj 2019.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 

Lindbergs (C) yrkande.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Thomas 

Lindbergs (C) förslag till yrkande.       

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KPR § 36, 2018-09-25 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-10-31Beslutet 
skickas till 

Kommunala pensionärsrådet 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 128 Dnr 2018-000327  

Fråga om möten med kontaktpolitiker 

Socialnämndens beslut 

Frida Sundqvist Hall (C) ska sammankalla ett samrådsmöte på Olofsgården 

innan årets slut.        

Sammanfattning av ärendet 

På kommunala pensionärsrådets sammanträde 13 december 2017, lyfte 

Karl-Axel Svensson frågan om hur många gånger samrådsgruppen ska 

sammanträda per år. Karl-Axel framförde att en person i samrådsgruppen i 

Åseda endast vill ha två möten per år. Ordförande Thomas Lindberg 

informerar att antal möten per år regleras i riktlinjen för kontaktpolitiker 

och att han återkommer med svar om vad som gäller enligt riktlinjen. 

På mötet kommunala pensionärsrådets sammanträde 20 mars 2018, lyfter 

Karl-Axel Svensson frågan igen då han upplever att det inte blivit någon 

skillnad. Ordförande Thomas Lindberg meddelar att han påtalat till 

kontaktpolitikerna att enligt riktlinjen ska kontaktpolitiker bjuda in till fyra 

möten per år, det vill säga två möten per termin. 

På kommunala pensionärsrådets möte 25 september 2018, lyfts återigen 

frågan om antal möten med kontaktpolitiker. Hittills har Åseda endast haft 

ett möte. Då detta har påtalats vid tidigare tillfällen och ingen förbättring 

skett översänder kommunala pensionärsrådet vidare till socialnämnden för 

att uppmärksamma nämnden om detta. 

Kommunala pensionärsrådet anmärker att för få möten har genomförts 

med kontaktpolitiker i Åseda och översänder frågan om möten med 

kontaktpolitiker till socialnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammarström (S) förslår att Frida Sundqvist Hall (C) 

sammankallar ett samrådsmöte på Olofsgården innan årets slut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik 

Hammarström (S) förslag. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Lars-Erik 

Hammarström (S) förslag.         
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KPR § 36, 2018-09-25 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-11-01 

Beslutet skickas till 

Kommunala pensionärsrådet 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 129 Dnr 2018-000286  

Granskning av kommunens avtalshantering - 
uppföljande granskning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att klarlägga de 

påpekanden som görs i den revisionella bedömningen och återkomma med 

åtgärder till socialnämndens sammanträde i december 2018.        

Sammanfattning av ärendet 

PWC fick i uppdrag av revisorerna att granska Uppvidinge kommuns 

avtalshantering. Den 18 juni 2018 beslutade revisorerna att överlämna 

rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö och 

byggnadsnämnden och socialnämnden. Revisorerna önskade svar från 

samtliga nämnder senast 26 oktober 2018. 

Revisorernas beslut inkom till socialförvaltningen den 24 september 2018.  

Då beslutet inkom till förvaltningen mer än tre månader efter beslut tagits 

har anstånd begärts. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag 

att klarlägga de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen och 

återkomma med åtgärder till socialnämndens sammanträde i december.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-11-01 

Revisionsrapport av PwC, 2018-06-18 

Begäran om anstånd, 2018-10-03 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 130 Dnr 2018-000268  

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 mars 2018, § 28, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i 

förhållande till budget 2018. Uppdraget var att återkomma till 

kommunstyrelsen sista april 2018. Den 10 april 2018, § 47 upphävde 

kommunstyrelsen uppdraget, § 28/2018, och uppdrog socialnämnden att till 

kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018  inkomma med en 

redogörelse för vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. 

I och med beslutet från kommunstyrelsen § 47/2018 gav socialnämnden 

socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med 

förslag på förvaltningsövergripande kostnadseffektiviseringar till 

socialnämndens sammanträde i juni 2018.  

På socialnämndens sammanträde den 7 juni 2018, presenterade 

socialförvaltningen en åtgärdsplan som antogs av socialnämnden, § 84/2018. 

I beslutet gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag återrapportera 

åtgärdplanens kostnadseffekter månatligen. 

I åtgärdsplanen återges status på varje åtgärdsområdes. De åtgärdsområden 

som har påbörjats/redovisas i oktober är: 

• Omstrukturering äldreomsorgen, statistikredovisning 

• Placeringar inom individ- och familjeomsorgen,  

 statistikredovisning 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut.       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-31 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2018-10-

31Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 131 Dnr 2018-000295  

Verksamhetsplan för år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden återremitterar verksamhetsplanen med följande ändringar: 

 Politiska mål, punkt 5 i ordningen, ska vara punkt 2  

 Syfte, punkt 2 i ordningen, ska vara punkt 3 

 Uppföljning, punkt 3 i ordningen, ska vara punkt 4 

 Samverkan, punkt 4 i ordningen, ska vara punkt 5  

Ingressen till rubriken Politiska mål, på sida 4, ska ändras till:  

De politikska målen för socialnämndens verksamheter fördelas inom tre 

områden. Underrubriken kostnadseffektiv verksamhet, och medföljande 

stycke, ska tas bort. 

Rubrikerna under Politiska mål, på sida 4, ska ordnas enligt följande: 

1. Medborgarnytta - nöjda invånare 

2. Personal - attraktiv arbetsgivare 

3. Kvalitet  

Socialförvaltningen ska återkomma med verksamhetsplanen till 

socialnämndens sammanträde i december 2018.        
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Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för 

ledning och medarbetare.  Den ska också ge en tydlighet för alla inom 

förvaltningen. Genom att ge förutsättningar för att lägga upp arbetet för 

bästa tänkbara resultat, en bättre strukturerad planering, för att på bästa sätt 

tillgodose medborgarnas behov. Verksamhetsplanen löper i samklang med 

den femårig verksamhetsplan som socialnämnden tidigare beslutata om.   

Genom att skapa en verksamhetsplan som sträcker sig över en 

femårsperiod finns möjlighet till långsiktighet i arbetet och en ökad 

möjlighet att arbeta med målen i jämförelse över tid, vilket är till gagn för 

den enskilde. 

 

Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag 

som vi inte kunnat förutse när planen utformades. Exempel kan vara 

förändringar i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och allmänna råd 

från Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt inspektion från IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg), satsningar från regeringen eller 

ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 

stimulansmedel för specifika utvecklingsområden kan påverka oss. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslag till 

verksamhetsplan 2019Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att socialnämnden ska återremittera 

verksamhetsplanen med följande ändringar: 

 Politiska mål, punkt 5 i ordningen, ska vara punkt 2  

 Syfte, punkt 2 i ordningen, ska vara punkt 3 

 Uppföljning, punkt 3 i ordningen, ska vara punkt 4 

 Samverkan, punkt 4 i ordningen, ska vara punkt 5  

Ingressen till rubriken Politiska mål, på sida 4, ska ändras till:  

De politiks målen för socialnämndens verksamheter fördelas inom tre 

områden 

Rubriken kostnadseffektiv verksamhet, och medföljande stycke, under 

politiska mål ska tas bort. 

Rubrikerna under Politiska mål, ska ordnas enligt följande: 
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1. Medborgarnytta - nöjda invånare 

2. Personal - attraktiv arbetsgivare 

3. Kvalitet  

Socialförvaltningen ska återkomma med verksamhetsplanen till 

socialnämndens sammanträde i december 2018. 

Anna-Lena Rosander (V) yrkar bifall till Lars-Erik Hammarströms (S) 

yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik 

Hammarström (S) yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Lars-Erik 

Hammarström (S) yrkande.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-31 

Verksamhetsplan 2019, 2018-10-30 

Åtgärdsplan socialnämnden, 2018-08-29 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 132 Dnr 2018-000016  

Information från socialchef år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

1. Dagverksamheten 

2. Arbetsmiljöverket 

3. Budgetberedningen       Ordförande frågar om socialnämnden kan 

godkänna informationen.  

Ordförande finner att socialnämnden godkänt informationen.       

Underlag 

Information från förvaltningschef, 2018-11-01  
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§ 133 Dnr 2018-000328  

Val av dataskyddsombud 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner Thina Rydell som dataskyddsombud.       

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den även kallas, innehåller regler 

om hur personuppgifter ska behandlas. Dataskyddsförordningen gäller 

som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och 

ersätter då den tidigare personuppgiftslagen (PuL).  

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling 

av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av 

personuppgifter. Personuppgifter är varje upplysning som avser en 

identifierad eller identifierbar fysisk person. 

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett 

dataskyddsombud. Dataskyddsombud måste utses om man uppfyller 

någon av nedanstående kriterier: 

1. Man är en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett 

offentligt organ 

2. Har som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor 

omfattning övervaka enskilda personer 

3. Har som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller 

uppgifter om brott i stor omfattning 

Datainspektionen rekommenderar att organisationer utser ett 

dataskyddsombud om: 

1. Utför arbetsuppgifter av allmänt intresse 

2. Utför uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 

organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 

informationsinsatser. Det innebär bland annat att samla in information om 

hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att 

organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument, informera 

och ge råd inom organisationen. 
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Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara 

kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade 

och personalen inom organisationen, samarbeta med Datainspektionen, till 

exempel vid inspektioner. 

De organisationer som ska ha ett dataskyddsombud ska anmäla detta till 

datainspektionen och skicka in dataskyddsombudets kontakuppgifter till 

datainspektionen.  

Då kommunerna i länet har utsett Thina Rydell till gemensamt 

dataskyddsombud föreslår socialförvaltningen att nämnden utser Thina 

Rydell till förvaltningens dataskyddsombud.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-11-01 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 134   

Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade kvartal tre år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skyldighet att till inspektion för vård och omsorg (IVO), 

inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 

verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 

Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 

och§ 28 f-g. 

Kvartal tre år 2018 finns det två ej verkställda gynnande beslut. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen. 

Ordförande finner att socialnämnden godkänt redovisningen.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse systemvetare, 2018-10-09 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 135 Dnr 2018-000210  

Information om samrådshandlingar från 
kontaktpolitiker år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod utser socialnämnden kontaktpolitiker inom 

äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt omsorgen om 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa 

möjligheter för närmare dialog mellan berörda i verksamheterna och 

socialnämnden. 

Kontaktpolitiker bjuder in till samrådsmöte, tillsammans med ansvarig 

områdeschef. I uppdraget ingår att informera om aktuella beslut som tagits 

i nämnden. Vara brobryggare mellan brukare, verksamhet och politisk 

organisation.  

Samrådsmötena ska ses som och utformas som samråd, samtal och 

diskussion. De olika föreningarna och verksamheterna rapporterar om vad 

som pågår. Anteckningarna från dessa möten ska delges nämnden. 

Det har inkommit handlingar från fyra samrådsmötet: 

• Olofsgården, Åseda 2018-05-17 

• Storgården, Älghult 2018-05-22 

• Solgården, Norrhult 2018-06-14 

• Solgården, Norrhult 2018-10-04 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informationen. 

Ordförande finner att socialnämnden godkänt informationen.             

Beslutsunderlag 

Samråd på Olofsgården, Åseda 2018-05-17 

Samråd på Storgården, Älghult 2018-05-22 
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Samråd på Solgården, Norrhult 2018-06-14 

Samråd på Solgården, Norrhult 2018-10-04 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-10-31 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 136   

Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden (hädanefter nämnden) har delegerat rätten att fatta beslut i 

vissa frågor till tjänstemän på socialförvaltningen. Nämnden ska av den 

anledningen få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 

nämndens ställe.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen. 

Ordförande finner att socialnämnden godkänt redovisningen.             

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2018-11-08 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 137 Dnr 2018-000001  

Meddelanden till Socialnämnden år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

1. KF § 103, Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. 

2. Nya sammanträdesarvoden 

3. KF § 96, Motion om att inrätta äldreomsorgsombudsman        

Underlag 

Förteckning över meddelanden till socialnämnden, 2018-11-08      

  

 




