Protokoll

Sv 303/2017

Socialnämnd väster
2018-02-15
Datum:
Klockan: 08:45 - 11:30
Plats:
Ribbingsgatan 1-3, Jätten
Närvarande ledamöter
Eva Eriksson (S)
Anders Olsson (C)
Evariste Nkurikiye (S)
Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
Owe Ranebäck (KD)
Ewa Leitzler (M)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Anders Östlund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (L)
Marianne Hamp (M)
Olof Johansson (MP)

ersätter Azita Iranipour (L)
ersätter Ewa Leitzler (M)
ersätter Jesper Sjöberg Räftegård
(MP)

Närvarande ersättare
Barbara Komnik (V)
Febro Oktay (KD)
Övriga
Susanne Bergström socialchef
Kristin Abrahamsson nämndadministratör
Marie Worge planerare
Lena Segerberg ekonom
Lena Mantler verksamhetschef myndighetsutövning
Urban Svensson verksamhetschef interna resurser
Christian Cederhag rådgivande expert
Ingrid Rislund enhetschef
Amanda Kristoffersson dataskyddsombud
Andreas Jonsson IT-säkerhetsansvarig
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Paragraf 13-25

Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 23 februari 2018.

Eva Eriksson, ordförande

Christer Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari
2018.

§ 13 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnd väster öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen.
Personärenden har tillkommit: S 11 - S 15 (§§ S 12 - S 14, §§ S 1 - S 2).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Föredragningslistan fastställs.
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§ 14 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Christer Johansson (L) föreslås att justera dagens protokoll med AnnKatrine Jondelius (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Christer Johansson (L) utses att justera dagens protokoll med AnnKatrine Jondelius (M) som ersättare.

§ 15 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Febro Oktay (KD) anmäler jäv i ärendena: S 5, S 6, S 11 - S 13 (§§ S 6, S
7, S 12 - S 14).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.

§ 16 Information om ny dataskyddsförordning (GDPR)
samt val av dataskyddsombud
Ärendenummer: Sv 330/2012
Handläggare: Amanda Kristoffersson, Andreas Jonsson
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och
ersätter därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att
fortsätta vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och
med personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda
personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska
personuppgiftsombuden formellt entledigas. Enligt artikel 37
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud återfinns i
artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
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Beslutsunderlag
- Dataskyddsförordningen
- Tjänsteskrivelse, 2018-01-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Personuppgiftsombud Kristin Abrahamsson för Socialnämnd väster
entledigas från och med den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 17 Rapportering Lex Sarah 2017
Ärendenummer: Sv 42/2018
Handläggare: Christian Cederhag
Ärendebeskrivning
Under året har det inkommit 27 rapporter om Lex Sarah. Av dessa har 22
ärenden färdigställts, varav två (2) ärenden kvarstod från 2016. Ärendena
är jämnt fördelade mellan respektive nämnd.
Fem (7) ärenden blev inte färdigutredda innan årsskiftet 2017/2018 och
förs därmed över till 2018. Fördelningen av i komna rapporter över året är
relativt jämn, med toppar i mars och april. Av de färdigställda
utredningarna uppvisar 16 st. brister i rättssäkerhet vid handläggning eller
genomförande. Under 2017 har två (2) ärenden bedömts som allvarliga och
anmälts till IVO, varav en utredning förts över till 2018 då den ännu inte är
färdigställd.
Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse, 2018-01-23
- Sammanställning, 2018-01-22
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
4

§ 18 Årsberättelse 2017
Ärendenummer: Sv 345/2017
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg, Lena Mantler, Urban
Svensson
Ärendebeskrivning
Socialnämndernas Årsberättelse syftar till att redovisa resultatet av
nämndernas uppdrag och ekonomi för 2017. Rapporten innehåller även
analys av resultat samt noteringar om positiva iakttagelser och
förbättringsområden.
Beslutsunderlag
- Årberättelse 2017 Socialnämnd väster, 2018-01-24
- Ekonomisk rapport, 2018-02-08
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Årsberättelsen för 2017 fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
Christer Johansson (L) deltar inte beslutet.
Ann-Katrine Jondelius (M) deltar inte beslutet gällande beslutspunkt 1.

§ 19 Tillförordnad socialchef
Ärendenummer: Sv 58/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om delegation av beslutanderätt under förvaltningschef
Susanne Bergströms tillförordnade uppdrag som tillförordnad
förvaltningschef för Vård och omsorg under perioden 180210-180414.
Förvaltningschef Susanne Bergström, Socialförvaltningen, delegerar, i
enlighet med kommunallagen 6 kap. 37 § sin beslutanderätt enligt
delegation för Socialnämnd väster respektive Socialnämnd öster samt sin
attesträtt enligt attestreglementet till följande person under nedan angivna
tidsperiod:
Urban Svensson verksamhetschef 180210-180414.
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 20 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Ingrid Rislund
Ärendebeskrivning
En uppföljning av Socialförvaltningens verksamhet för ensamkommande
barn och unga avseende januari 2018.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsuppföljning ensamkommande, 2018-02-09
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 21 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sv 15/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd väster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
- Samverkansprotokoll, 2018-02-06
- Protokollsutdrag Ks; Organisering av kommunens förebyggande arbete
för att motverka social oro, 2017-11-28
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 14/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för januari 2017:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Attestkomplettering
- Tjänstetillsättningar
- Ordförandebeslut
- Socialnämnd västers sociala utskottsprotokoll från 180126 och 180202.
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut finns i pärm.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: gruppledare Camilla Karlssons beslut från 2018-01-15
gällande vuxen beslut HVB (inst.vård) ramavtal 4 kap SoL för person född
8309.
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§ 23 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
- Information om finansiering kurativ funktion Partnerskap:
Styrgruppen för samverkan har beslutat om en kurativ funktion för stöd om
samhällsvägledning till familjer i området  att bedriva operativt,
uppsökande områdesarbete med uppdrag att sammanlänka befintliga
verksamheter. Placering och arbetsgivaransvar för tjänsten läggs under
Partnerskap.
- Information om insamling av uppgifter till Socialstyrelsens register kring
insatser för barn och unga enligt SoL och LVU (individ och
familjeomsorg).
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse; Kurativ funktion team Oxhagen, 2018-01-23
- Insamling av uppgifter till socialstyrelsens register kring insatser för barn
och unga enl SoL och LVU, 2018-01-29
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 24 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande Eva Eriksson påminner om att de som hade ett
förtroendemannauppdrag 2017 i Örebro kommun och fått ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, behöver inkomma med intyg om inkomstförlust för
år 2017. Sista dag att inkomma med intyget är den 28 februari 2018 och det
ska skickas till inkomstintyg@orebro.se eller lämnas till
nämndsekreteraren.
Ordförande informerar att hon upplever att samarbetet i Socialnämnd
väster och samarbetet med Socialförvaltningen fungerar bra.

8

Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 25 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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