Protokoll

Sö 441/2017

Socialnämnd öster
2018-02-15
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Jätten
Närvarande ledamöter
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Berg (C)
Monica Skålberg (M)
David Larsson (SD)
Marika Westerberg (L)
Tjänstgörande ersättare
Tomas Dahlberg (MP)

ersätter Lea Strandberg (MP)
till och med § 19
ersätter Lea Strandberg (MP)
från och med § 20
ersätter John Johansson (S)
till och med § 18
ersätter John Johansson (S)
från och med § 19

Erik Löfstedt (L)
Jeanette Derkaspar (S)
Inger Ljung (C)
Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Ulla Angarano (M)
Övriga
Susanne Bergström socialchef
Liliana Jackson Nämndadministratör
Urban Svensson verksamhetschef
Lena Mantler områdeschef
Christian Cederhag Rådgivande expert
Marie Worge Planerare
Lena Segerberg Ekonom
Amanda Kristofferson Dataskyddsombud
Ingrid Rislund enhetschef
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Sophie Persson Nämndsekreterare
Paragraf 13-26

Liliana Jackson, sekreterare
Justerat den 2018-03-01

Sara Maxe (KD), ordförande

David Larsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2018-03-02.

§ 13 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med socialnämnd öster 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.
Sedan sekretesskallelsen skickats ut har det tillkommit två ärenden.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Föredragningslistan fastställs

§ 14 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
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David Larsson (SD) föreslås att justera dagens protokoll med Marika
Westerberg (L) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- David Larsson (SD) utses att justera dagens protokoll med Marika
Westerberg (L) som ersättare.

§ 15 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Inget jäv anmäls.

§ 16 Personärenden
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Se separat sekretesskallelse

§ 17 PUL-ombud
Ärendenummer: Sö 211/2012
Handläggare: Liliana Jackson
Ärendebeskrivning
I personuppgiftslagen finns regler som den
personuppgiftsansvarige/myndigheten måste följa. Reglerna finns till för
att den enskildes personuppgifter ska behandlas bara om det är lagligt. Ett
personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att följa
lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna
för fel och därigenom skadeståndskrav och andra extra kostnader för den
personuppgiftsansvarige.
Bara fysiska personer kan vara personuppgiftsombud. Ombudet måste ha
en sådan ställning att arbetsuppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i
förhållande till arbetsgivaren så att hen kan påpeka fel och brister.
Då nuvarande personuppgiftsombud Sophie Persson slutar som
nämndsekreterare på Socialnämnd öster den 28 februari 2018 behöver ett
nytt ombud utses.
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Förslaget är att utse vår nya nämndsekreterare Liliana Jackson till
personuppgiftsombud för Socialnämnd öster.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse, 2018-01-29
- Bilaga 1
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Nämndsekreterare Liliana Jackson utses till personuppgiftsombud för
Socialnämnd öster.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 18 Rapportering Lex Sarah 2017
Ärendenummer: Sö 38/2018
Handläggare: Christian Cederhag
Ärendebeskrivning
Under året har det inkommit 25 rapporter om Lex Sarah. Av dessa har 20
ärenden färdigställts, varav två (2) ärenden kvarstod från 2016. Ärendena
är jämnt fördelade mellan respektive nämnd.
Fem (5) 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 Lex Sarah 2018, 2018-01-22
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Rapporten läggs till handlingarna
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 19 Information av dataskyddsombud om GDPR
Ärendenummer: Sö 211/2012
Handläggare: Amanda Kristoffersson
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.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse
- Dataskyddsförordningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
1. Personuppgiftsombud för Socialnämnd öster entledigas från och med
den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 20 Årsberättelse 2017
Ärendenummer: Sö 536/2017
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg
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
5

förbättringsområden.
Beslutsunderlag
- Årsberättelse Socialnämnd öster 2018-01-24
- Ekonomisk rapport, 2018-02-08
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Årsberättelsen för 2017 fastställs.
- Rapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.
Carl-Johan Wase (M) och Monica Skålberg (M) deltar inte i beslutet.
Marika Westerberg (L) deltar inte i beslutet.

§ 21 Tillförordnad socialchef
Ärendenummer: Sö 55/2018
Handläggare: Urban Svensson
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.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till socialnämnd öster
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

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

§ 23 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sö 27/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd öster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Utdrag KS, 2017-11-28
Samverkansprotokoll, 2018-02-06
Tillståndsutskottets protokoll
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 26/2018
Handläggare: Ordförande

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för januari 2017:
- Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen.
- Hemvärnsprövningar
- Ordförandebeslut
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- Attestkomplettering
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut finns i pärm.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Stickprovsärendet som drogs på socialnämnd östers sammanträde i
januari kommer att tas upp i nämndsammanträdet i mars.

§ 25 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sö 43/2018
Handläggare: Urban Svensson
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, 2018-01-23
Tjänsteskrivelse, 2018-01-29
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd Öster
-Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 26 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
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Ärendebeskrivning
Ordförande 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.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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