KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden
Tid:

Torsdag den 14 februari 2019, kl 9:00

Plats:

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Susanne Karlsson

Jessica Brogren

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter
John Omoomian (S), vice ordförande
Bo Stenberg (S)
Ulla Lundqvist (S)
Susanne Karlsson (C), ordförande
Mathz Eriksson (C)
Marie Lindh (V)
Sven-Erik Larsson (M)
Monika Klockars (M)
Margareta Andergard (KD)
Björn Larsson (SD)
Anders Eriksson (SD)

Ersättare
Ingela Larsson (S)
Libaan Mohamud (S)
Sandra Olsson (S)
Linda Palm (C)
Tuula Marjeta (C)
Birgitta Lind Axelsson (V)
Bertil Jansson (M)
Sanna Jansson (L)
Ingalill Lennartdotter (MP)
Tom Persson (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)

Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Föredragande sid

Val av justerare
Sekretessärenden
1.

Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

Omedelb
justering

Sep
bilaga

1

2.

Ansökan om särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

Omedelb
justering

Sep
bilaga

Beslutsärenden
3.

Socialnämndens arbetsformer

-

4.

Socialförvaltningens verksamheter

-

5.

Socialnämndens verksamhetsberättelse år
2018

Extra
utskick

6.

Internkontrollplan år 2018

Extra
utskick

7.

Granskning av registerförteckning

8.

Delegationsärenden

9

9.

Meddelanden

9

10.

Informationsärenden

-

SN
2018/205

3

Information från verksamheterna vid
utbildningsdagarna 30-31 januari år 2019
11.

Övriga frågor
-

2

1

Begäran
2018-11-27
Kommunledningskontoret
Anna Ljungsten
0581-810 25
Anna.ljungsten@lindesberg.se

Dnr SN 2018/205-1

Till Socialnämnden

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen
gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den svenska
personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen innebär ett
ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. För
personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I
kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse
personuppgiftsansvarig myndighet.
Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen ska
utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. informera och
ge råd till den personuppgiftsansvariga och de anställda samt att
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Jag har valt att inleda granskningen som dataskyddsombudet ska göra
med myndighetens registerförteckning. Registerförteckningen är det
register som ska finnas över alla behandlingar av personuppgifter som
utförs under myndighetens ansvar.
Registerförteckningen ska innehålla följande uppgifter (artikel 30
dataskyddsförordningen)
 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige,
den personuppgiftsansvariges företrädare samt
dataskyddsombudet.
 Ändamålen med behandlingen.
 En beskrivning av kategorierna av registrerade och
kategorierna av personuppgifter.
 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har
lämnats eller ska lämnas ut.
 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett
tredjeland eller en internationell organisation.
 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika
kategorierna av uppgifter.
 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder.
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Följande frågor överlämnas till er i egenskap av
personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande. Svar önskas senast
den 31 januari 2019.
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns
upptagna i er myndighets registerförteckning?
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som
utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i
artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en
översyn över hela eller delar av registerförteckningen?
4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av registret
för att uppfylla kraven i artikel 30 dataskyddsförordningen, till
vilket datum kommer översynen vara klar?
5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem,
GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer
registerförteckningen vara inlagd i detta system?
Om eventuella uppdateringar sker i en Excel-fil innan samtliga
behandlingar läggs in i GDPR Hero, önskar jag en kopia av Excel-filen
efter att den är uppdaterad.
I egenskap av ert dataskyddsombud vill jag gärna komma och träffa er
för att informera om dataskyddsförordningen och det ansvar
myndigheten har. Mitt förslag är att detta sker efter att samtliga
politiker genomgått utbildningen den 24–25 januari 2019. Återkom
gärna efter utbildningen med vilket datum som passar er, hur lång tid
jag har till förfogande samt om det är något speciellt ni vill ha
information om.

Anna Ljungsten
Dataskyddsombud
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-10

Socialnämnden

SN §14/19

21 (28)

Dnr: SN 2018/205

Granskning av registerförteckning
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
Bordlägga ärendet till sammanträdet i februari år 2019.
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft.
Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den
svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen
innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter.
För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I
kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse
personuppgiftsansvarig myndighet.
Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen
ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a.
informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga och de
anställda samt att övervaka efterlevnaden av
dataskyddsförordningen.
Följande frågor har överlämnats till nämnden i egenskap av
personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande.
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns
upptagna i er myndighets registerförteckning?
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som
utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i
artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en
översyn över hela eller delar av registerförteckningen?
4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av
registret för att uppfylla kraven i artikel 30
dataskyddsförordningen, till vilket datum kommer översynen
vara klar?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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22 (28)

5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem,
GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer
registerförteckningen vara inlagd i detta system?

_____
Meddelas för åtgärd
För kännedom
Dataskyddsombud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SN 2018/205

Granskning av registerförteckning
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
Bordlägga ärendet till sammanträdet i februari år 2019.
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft.
Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den
svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen
innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter.
För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I
kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse
personuppgiftsansvarig myndighet.
Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen
ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a.
informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga och de
anställda samt att övervaka efterlevnaden av
dataskyddsförordningen.
Följande frågor har överlämnats till nämnden i egenskap av
personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande.
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns
upptagna i er myndighets registerförteckning?
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som
utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i
artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en
översyn över hela eller delar av registerförteckningen?
4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av
registret för att uppfylla kraven i artikel 30
dataskyddsförordningen, till vilket datum kommer översynen
vara klar?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem,
GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer
registerförteckningen vara inlagd i detta system?

_____
Meddelas för åtgärd
För kännedom
Dataskyddsombud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Delegationsärenden
Godkännande av deltagande i projekt Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den so-ciala barnavården
-En modell för regionalt utvecklingsarbete
Svar på föreläggande om särskild avgift enligt LSS för ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS 9 kap
4 §, målnr 6844-18, IVO dnr 8.8.1-24582/2017-8
Svar på begäran om uppgifter för granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsultentstödd
familjehemsverksamhet, IVO dnr 8.5-38747/2018-1
Svar på klagomål på handläggningen av ett ärende som rör två barn vid socialtjänsten i Lindesberg, IVO dnr
8.5-39501/2018-1
Yttrande över ansökan från Kumla kommun om överflytt av ärende, IVO dnr 8.7.4-38907/2018-6
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och familj 2018-10-01 - 2018-10-31
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och familj 2018-11-01 - 2018-11-30
Delegationsbeslut 2018-10-01 - 2018-10-31 biståndsärenden med nr 1:1 - 1:171 - lottade ärenden
Delegationsbeslut 2018-11-01 - 2018-11-30 biståndsärenden med nr 1:1 - 1:159- lottade ärenden
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018 - Val av 11 ledamöter och
11 ersättare i socialnämnden

Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-14 målnr 2014-18 om ersättning för kostnader enligt 8 kap 1 §
socialtjänstlagen - avslag avseende ränta - bifall för klagande socialnämnden i övrigt
Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-20 måln 1182-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-03-05 om
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bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande
Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-22 målnr 3397-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-06-27 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-22 målnr 5259-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-09-17 om
bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande
Beslut i Förvaltningsrätten 2018-11-28 om socialnämndens (vice ordförandes) beslut 2018-11-14 om
omedelbart omhändertagande för vård av unga - målet avskrivs
Protokoll samverkansmöte 2018-11-09
Dom i Förvaltningsrätten 2018-12-11 målnr 4629-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-08-02 om
boendestöd - avslag för klagande
KS § 181/18 Årshjul för planering och uppföljning år 2019
Dom i Förvaltningsrätten 2018-12-14 målnr 1653-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-03-07 om
personkretstillhörighet - bifall för klagande
Aktuellt kring sammanhållen vård och omsorg i norra Örebro län
Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 2018-12-14 målnr 5775-18 om överklagat beslut i Kammarrätten
2018-10-08 målnr 3285-18 om vård av unga - prövningstillstånd meddelas inte
Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 2018-12-14 målnr 5799-18 om överklagat beslut i Kammarrätten
2018-10-08 målnr 3286-18 om vård av unga - prövningstillstånd meddelas inte
Dom i Förvaltningsrätten 2019-01-03 målnr 3427-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-05 23 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-27 målnr 170-18 om bifall av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)
ansökan om särskild avgift
Dom i Förvaltningsrätten 2018-11-27 målnr 177-18 om bifall av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)
ansökan om särskild avgift för ej verkställt beslut
Föreläggande om särskild avgift enligt LSS för ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS 9 kap 4 §,
målnr 6844-18, IVO dnr 8.8.1-24582/2017-8
USS § 53/18 Information om stöd och service på finska i kommunens verksamheter - lagförändringar år
2019
Beslut om att avsluta ärendet om arbetsmiljö inom avdelning individ och familj, dnr 2018/043526
Svar på klagomål om otrygg situation för boende på Ågården, avdelning Korallen
KS § 165/18 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen inklusive Stadshuskoncernen oktober 2018
Protokollsutdrag från gemensamt arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden2018-1108 § 14 Gemensam budget
Klagomål om handläggningen av ett ärende som rör två barn vid socialtjänsten i Lindesberg, IVO dnr 8.539501/2018-1
Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter i ansökan från Kumla kommun om överflytt av ärende, IVO
dnr 8.7.4-38907/2018-6
Beslut om att avslå ansökan från Kumla kommun om överflytt av ärende, IVO dnr 8.7.4-38907/2018-8
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2018 - Återförande av
gemensam budget från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden (beslutande)s sammanträde den 10 september 2018
BUN § 138 - Handlingsplan för Kommunalt Aktivitetsansvar
KS 188/18 Återförande av gemensam budget barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden
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Inspektion av Kvarnen stödboende 2018-11-07, IVO dnr 8.4.2-37325/2018 - ärendet avslutas
Svar på synpunkt om arbete för att förbättra blanketter som är svåra att läsa för äldre med dålig syn pågår 71
Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas vid planering av kommande inspektioner kring
klagomål på handläggning av utredning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
IVO dnr 7.3-40307/2018-3
Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2019-01-29 i klagomål om handläggningen av ett
barnavårdsärende, IVO dnr 8.5-4103/2018 - nämnden har inte inhämtat tillräckligt beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll gemensamt arbetsutskott 2018-11-08 SN/BUN au § 11-14,
Familjesamverkansteam, Kommunalt aktivitetsansvar, Tolkkostnader vid uteblivet besök, Gemensam budget
74
KS §164 Utvärdering av socialnämndens arbete för en budget i balans
Rapportering Lex Sarah Ånäs funktionsstöd
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