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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-02-10 3 (16) 

Plats och tid: Digitalt möte via Teams, kl.08.15-16.00 

Mötet ajourneras kl. 11.30, efter § 19, för lunch. Mötet 
återupptas kl. 13.00 med § 20. 

Beslutande: Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Johan Fredriksson 2.e vice ordförande (M) 
AnnBritt Grünewald (S) 
Katarina Nyberg (V)  
Belinda Mattsson (S) 
Annette Berg (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Marie Åkesson (M)  

Ej tjänstgörande ersättare: Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare: Ingalill Frank, sektorchef 
Emma Solin, ekonom 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och 
familjeomsorgen, §§ 10-11 
Lena Forsberg, verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsteamet, 
§ 20 
Annika Holmgren, sjuksköterska, § 20 
Eva Norman, sjuksköterska,§ 20 
Mona Forsling, sjuksköterska, § 20 
Catarina Lind, demenssjuksköterska, § 20 
Gunilla Ersson, arbetsterapeut, § 20 
Cenitha Jansson, sjuksköterska, § 20 
Pernilla Forsberg Hedlund, sjuksköterska, § 20 
Marie Nilsson, sjuksköterska, § 20 
Jenny Sätterström Skånsjö, biträdande verksamhetschef 
Hälso- och sjukvårdsteamet, § 20 

Utses att justera: Hans-Göran Steneryd (S) 

Justeringens plats och tid: Säter, den 15 februari 2022 

Paragrafer: §§ 10-11 och 13-20 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Marie-Louise Snell  Sune Hemmingsson 

Justerande    

   

Hans-Göran Steneryd   
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-10 

Datum för anslags uppsättande: 2022-02-15 

Datum för anslags nedtagande:  2022-03-09 

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-02-10 5 (16) 

Sn § 10 Statistik avseende socialjour och 
familjerådgivning 
SN2021/0246 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ann-Marie Molin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, redovisar statistik för 
ärenden som har hanterats av den gemensamma socialjouren samt ärenden inom 
familjerådgivning. 
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Protokoll Datum Sida 
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Sn § 11 Revidering av Socialnämndens 
delegationsordning gällande utreseförbud enligt LVU 
SN2022/0039 

Beslut 
Socialnämndens delegationsordning uppdateras med följande: 

1. Socialnämnden delegerar beslutanderätten till arbetsutskottet i ärenden om 
ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och upphörande av 
utreseförbud enligt 31 c § LVU, tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, 
upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU samt undantag från 
utreseförbud enligt 31 i § LVU.  

2. Socialnämnden förordnar samt delegerar beslutanderätten till socialnämndens 
ordförande samt förste och andre vice att fatta beslut i ärenden om tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 d § LVU och upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 
g § LVU som är så brådskande att arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas.  

Ärendebeskrivning 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har uppdaterats med 
bestämmelser om utreseförbud. Med anledning av lagändringen föreslår sektorn att beslut 
om utreseförbud ska delegeras enligt följande: 

1. Socialnämnden delegerar beslutanderätten till arbetsutskottet i ärenden om 
ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och upphörande av 
utreseförbud enligt 31 c § LVU, tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, 
upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU samt undantag från 
utreseförbud enligt 31 i § LVU.  

2. Socialnämnden förordnar samt delegerar beslutanderätten till socialnämndens 
ordförande samt förste och andre vice att fatta beslut i ärenden om tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 d § LVU och upphörande av tillfälligt utreseförbud  
enligt 31 g § LVU som är så brådskande att arbetsutskottets beslut inte kan 
avvaktas.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Utdrag från delegationsordningen 

Delges 
Sociala sektorns ledningsgrupp och stab 
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Protokoll Datum Sida 
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Sn § 13 Granskning av dokument som styr arbete enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) 
SN2021/0293 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
JP Infonet har som ett led i dataskyddsombudets uppdrag granskat de dokument som styr 
kommunens arbete enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Utifrån rekommendationer har Sociala sektorn vidtagit följande rekommenderade åtgärder: 

1. Blanketter och information på hemsidan har uppdaterats med aktuella 
benämningar och kontaktuppgifter. 

2. Mallar för information till registrerade har uppdaterats enligt rekommendationer. 
När det gäller mallen för IFO och texten om samtycke så har den delen tagits bort 
från informationen. Här har en förväxling av samtycken skett. Det samtycke som 
IFO inhämtar är för att få hämta sekretessbelagda uppgifter från andra 
myndigheter i syfte att kunna slutföra en utredning. 

3. Personuppgiftsbiträdesavtal har setts över. Socialnämnden har inga gällande 
personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats innan Dataskyddsförordningen började 
gälla. Nya personuppgiftsbiträdesavtal är tecknade med aktuella 
leverantörer/parter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tecknat avtal med JP Infonet som ska stötta i GDPR-frågor. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har utsett Laura Gashi på JP Infonet till 
dataskyddsombud. En av dataskyddsombudets uppgifter är att granska och utföra tillsyn av 
den personuppgiftsansvarige. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Rekommendationer om åtgärder från JP Infonet 

Delges 
Kommunstyrelsen 
JP Infonet 
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Sn § 14 Bokslut med kommentarer avseende 2021 
SN2021/0047 

Beslut 
Redovisningen av socialnämndens årsbokslut med kommentarer för 2021 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar ett underskott för 2021 motsvarande 11,454 miljoner kronor. 

Nedan visas resultat per verksamhet: 

Verksamhet Resultat 2021 (tkr) 

Socialnämnden (politisk verksamhet) + 104 

Stab och gemensamma resurser + 1 121 

Individ- och familjeomsorg - 11 237 

Biståndsenheten + 421 

Särskilt boende + 59 

Hälso- och sjukvårdsteamet - 2 083 

Funktionsnedsättning + 2 091 

Hemtjänst - 1 939 

Integration (ensamkommande barn) + 8 

Totalt: - 11 454 
  

Förutom det ekonomiska resultatet redovisas bokslutskommentarer med viktiga händelser, 
personalsituation, arbetsmiljöarbete, internkontroll, mål samt utmaningar och tankar om 
framtiden. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Bokslutskommentarer 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-02-10 11 (16) 

Sn § 15 Uppföljning av mål i nämndsplan och 
verksamhetsplan 2020–2023 
SN2021/0222 

Beslut 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Varje verksamhetsområde (individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvårdsteamet, 
särskilt boende, hemtjänst, funktionsnedsättning och biståndsenheten) inom sociala sektorn 
har gjort en uppföljning av respektive verksamhets mål.  

En bedömning har gjorts huruvida målet är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. 
Eventuella åtgärder och aktiviteter som kommer att vidtas för att uppnå målen beskrivs. På 
grund av pågående pandemi har många aktiviteter inte kunnat genomföras eller försenats.  

Bakgrund 
I socialnämndens nämndsplan 2020-2023 anges att en rapportering och analys av 
socialnämndens mål ska delges kommunfullmäktige via kommunstyrelsen i samband med 
delårs- och årsbokslut. I sociala sektorns verksamhetsplan beskrivs hur sektorn ska arbeta 
med socialnämndens mål. Varje verksamhetsområde inom sektorn har upprättat mål, 
delmål och aktiviteter för att nå målen. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Redovisning av måluppfyllelse 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
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Sn § 16  
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § 
Kommunallagen 
Ange diarienummer 

Beslut 
Socialnämnden har delgivits delegationsbeslut för perioden 2022-01-01 – 2022-01-31. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-01-01 – 2022-01-31. 

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 

Socialförsäkringsbalken 
• 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 
• §§ 1-6, 2022 
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Protokoll Datum Sida 
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Sn § 17 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingalill informerar: 

• Regeringen har fr.o.m. 9 februari i år tagit bort restriktioner till följd av covid-19 
pandemin. Sociala sektorn kommer dock att ha kvar säkerhetsåtgärder i vård- och 
omsorgnära situationer men nu behöver verksamheterna inte utföra provtagning 
och smittspårning vilket underlättar situationen. 

• Övergripande samverkansprojekt pågår inom kommunen som exempelvis  

- utredning verksamheten Fler i egen försörjning.  

- utredning om möjlighet till Familjecentral 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-02-10 14 (16) 

Sn § 18 Information om personuppgiftsincident 
SN2022/0017 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ett par personuppgiftsincidenter har upptäckts inom socialnämndens verksamheter och 
rapporter har upprättats.  

Incidenten består av att förnamn på person med insats från socialnämnden har nämnts i en 
teamschatt.  
Sociala sektorn har vidtagit åtgärder i form av att konversationen har raderats och rutinen 
om att endast hantera denna form av personuppgifter via Säkra meddelanden har 
kommunicerats med berörd personal.  

Dataskyddsombudet har informerats om incidenten. 

Personuppgiftsincident 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära att socialnämnden 
inte längre har kontroll över de personuppgifter som den har ansvar för. 

En incident kan vara en förlust eller stöld av personuppgifter, exempelvis om 
personuppgifter har blivit oavsiktligt eller olagligt förstörda eller har ändrats. Det kan också 
vara att personuppgifter har röjts till obehöriga. 

Om en bedömning görs att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter ska en rapport ske till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 
timmar från upptäckt av incidenten.  

Dataskyddsombudet ska alltid och snarast få kännedom om incidenten. 

Underlag till beslut 
Rapport om personuppgiftsincident 

Delges 
Sociala sektorns Ledningsgrupp och stab 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-02-10 15 (16) 

Sn § 19 Deltagande på kurser och konferenser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande, kan delta på 
konferensen ”Aktuellt inom socialpolitik” den 16 mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson, socialnämndens ordförande, önskar delta på konferens ”Aktuellt 
inom socialpolitik”: 

• Datum: 16 mars 2022 
• Plats: Online 
• Kostnad: 2 100 kronor exklusive moms. 

Bakgrund 
Socialnämnden eller via delegation presidiet, beslutar vem eller vilka som ska åka på 
kursen/konferensen som socialnämndens företrädare. Begärda ersättningar med 
erforderliga påskrifter betalas ut enligt beslut om deltagande. 
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Protokoll Datum Sida 
Socialnämnden 2022-02-10 16 (16) 

Sn § 20 Verksamhetsuppföljning Hälso- och 
sjukvårdsteamet 
SN2022/0044 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Lena Forsberg, verksamhetschef, med medarbetare informerar om verksamheten. 

Sjuksköterskorna har olika ansvarsområden uppdelade mellan sig som exempelvis Särskilt 
boende, Funktionsnedsättning, Hemsjukvård, demenssjukdom och Rehabilitering. 

Sjuksköterskegruppen redovisar bl.a.: 

• Vilka arbetsuppgifter som ingår de olika ansvarsområdena, hur samverkan fungerar 
med interna respektive externa parter, möten med patienter, m.m. 

• Riskbedömningar runt individen vid inflytt på särskilt boende, ex. risk för fall, risk 
för undernäring o.s.v. 

• Verktyg för bedömning av inkontinens och behov av hjälpmedel 

• Innebörden av och arbetet med nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) 

• Genomförda vaccination mot Covid-19 under 2021 
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