Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, kl. 08:30-11:20

Beslutande

Björn Fagerlund (M), ordförande
May-Brith Jansson (C), ledamot
Emil Gullbrantz (C), tjänstgörande ersättare
Margareta Alexandersson (KD), tjänstgörande ersättare
Marianne Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Annica Olsson, ekonom, § 151
Pia Möller, ekonom, § 151
Karin Jonsson, IT-handläggare, § 153
Annica Bringsved, alkoholhandläggare, § 154
Lotta Hjoberg, sektorchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Marianne Johansson

Justeringens plats och tid

Enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Björn Fagerlund
Justerande

Marianne Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 150-158

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-05-08

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Anslagsdatum

2018-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-06-07

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 150

Dnr 2018/00005

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 151

Dnr 2018/00040

Månadsavstämning för socialnämndens verksamheter för
april 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsavstämning för april
månad.
2. Socialnämnden ger sektorchefen i uppdrag att arbeta fram en
åtgärdslista för socialnämndens underskott om ytterligare 2 100 tkr för
att nå en budget i balans.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. Ekonomienheten
upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter.
Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och
november.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat månadsavstämning per april månad 2018
avseende socialnämndens verksamheter.
Månadsavstämning per april månad, år 2018, visar ett överskott på sektorchef
på +500 tkr. IFO visar ett överskott på 150 tkr, VoO ett överskott på 1 300 tkr
och Biståndsavdelningen visar ett underskott på -100 tkr. Placeringar barn och
unga visar ett underskott på 1 600 tkr och försörjningsstödet ett underskott på
500 tkr. Det finns en osäkerhet avseende prognosen för budgetjusteringen om
de åtgärder som vidtagits inför året räcker. Totalt underskott för socialnämnden
är 2 100 tkr.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-05-07
Dokument: Månadsavstämning per april 2018, översikt och detaljer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-08

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annica Olsson)
(Ekonom Pia Möller)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 152

Dnr 2018/00011

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att anta revidering av delegeringsordningen.
Bakgrund

En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i
Kommunallagens kapitel 6.
Beslut rörande myndighetsutövning mot enskilda som är av större vikt får inte
delegeras enligt kommunallagen (6 kap § 38 KL). Beslut rörande begränsningar
av vårdnadshavares eller föräldrars umgänge med placerade barn omfattas
sådana beslut av delegationsförbudet. Däremot kan överväganden om fortsatta
begränsningar delegeras till socialnämndens arbetsutskott.
En dom i Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att beslut om hemlighållande
av barns vistelseort är ett sådant beslut som omfattas av delegationsförbudet,
däremot kan sådant beslut fattas av ordförande eller annan av nämnden utsedd
person om ärendet är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan
inväntas.
I dataskyddsförordningens artikel 28 beskrivs de rättsliga regler som rör
personuppgiftsbiträden. Enligt punkt 3 framgår att om en
personuppgiftsbehandling ska genomföras på en personuppgiftsansvarigs
vägnar ska detta regleras genom ett avtal eller annan rättsakt. Nämnderna kan
delegera till lämplig tjänsteperson att ingå personuppgiftsbiträdesavtal.
Detta innebär att socialnämnden bör ändra delegeringsordningen så att den
följer aktuell lagstiftning och prejudicerande domar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson och
chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2018-04-26
Dokument: Förslag till ändring i delegeringsordningen upprättat av individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson, LVU – Lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 153

Dnr 2018/00098

Registerförteckning över behandlingar av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden godkänner upprättad registerförteckning över behandlingar av
personuppgifter inom socialnämndens verksamheter.
Bakgrund

EU har beslutat om en ny förordning – den så kallade dataskyddsförordningen
(GDPR) – som utgör en ny generell reglering för behandling av
personuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25
maj 2018 och vid samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen (PuL) från
1995 att upphävas.
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter, att skapa
en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att
det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras amt att modernisera
dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala
samhället.
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall ansvarig
nämnd/kommunstyrelsen, som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och
som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till.
Personuppgiftsansvarig är, enligt dataskyddsförordningen, bland annat skyldiga
att föra ett register över sina behandlingar av personuppgifter en så kallad
registerförteckning. Förteckningen ska till exempel innehålla ändamålen med
behandlingen, beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av
personuppgifter, eventuella externa mottagare av personuppgifterna och om
uppgifter förs över till tredjeland. På begäran ska den personuppgiftsansvarige
göra registret tillgängligt för Datainspektionen.
Verksamheterna inom socialnämnden har upprättat en registerförteckning över
behandlingar av personuppgifter inom socialnämndens verksamheter, som
kommer att förändras över tid.
Sektorchef Lotta Hjoberg och IT-handläggare Karin Jonsson informerar på
sammanträdet om dataskyddsförordningen och socialnämndens ansvar som
personuppgiftsansvarig.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-04-23
Dokument: Registerförteckning över behandling av personuppgifter inom
socialnämndens verksamheter, utskriftsdatum 2018-04-26
Informationsdokument gällande dataskyddsförordningen

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(IT-handläggare Karin Jonsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-08

Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 154

Dnr 2018/00122

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker,
Hamnrestaurangen, Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Bevilja Hamnrestaurangen i Mariestad med Kiosk & Grill AB, organisationsnummer 556995-3903, Hamngatan 21, 542 30 Mariestad utökad serverings-yta
på uteserveringen, Hamngatan 21, 542 30 Mariestad.
Serveringstid: Kl. 11.00 – 01.00 alla dagar under sommarperioden 1 maj till 30
september 2018.
Beslutet kan överklagas.
Bakgrund

Hamnrestaurangen i Mariestad med Kiosk & Grill AB har ansökt om utökad
serveringsyta på uteserveringen under sommarperioden 1 maj till 30 september
2018. Utökningen är 2,5 meter åt ett håll och 2 meter åt andra sidan som vetter
mot vattnet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved, 2018-04-26
Dokument: Utredning upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved,
2018-04-24, Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker
Hamnrestaurangen, Mariestad

Expedierats till:
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
Hamnrestaurangen, Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 155

Dnr 2018/00117

Dataskyddsombud för socialnämndens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att utse säkerhetssamordnare Per Ahlström till
dataskyddsombud för socialnämndens verksamheter.
Som en konsekvens av beslutet entledigas tidigare utsedd personuppgiftsombud
från sina uppdrag.
Bakgrund

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas 2018-05-25 och vid samma
tidpunkt kommer personuppgiftslagen (PuL) från år 1995 att upphävas.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamheter som ingår i
nämndens verksamheter. Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem
som är dataskyddsombud till Datainspektionen.
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen
följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in
information om hur organisationen behandlar personuppgifter följer
bestämmelser och interna styrdokument.
Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om
konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten,
för de registrerade samt personalen inom organisationen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2018-04-19
Dokument: Vad är ett dataskyddsombud? upprättat av administrativ chef Ola
Blomberg, 2018-04-11

Expedierats till:
Socialnämnden
(Datainspektionen)
(Säkerhetssamordnare/dataskyddsombud Per Ahlström)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 156

Dnr 2018/00095

Ansökan om föreningsbidrag 2018 - Neuroförbundet i
Skövde

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att bevilja verksamhetsbidrag till Neuroförbundet i
Skövde med 3 700 kr för 2018.
Bakgrund

Föreningen Neuroförbundet i Skövde är en lokalförening, ansluten till den
riksomfattande intresseorganisationen Neuroförbundet, tidigare Neurologiskt
Handikappades riksförbund, NHR. Organisationen har ett 90-tal länsförbund
och lokalföreningar med ca 13 500 medlemmar i Sverige. I lokalföreningen
Skövde ingår 37 medlemmar från Mariestads kommun.
Föreningens vision är ”Ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser
har samma möjligheter och rättigheter som alla andra”.
Föreningen arbetar för att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos
genom att ge stöd till medlemmar, bidra till forskning samt vara
opinionsbildande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-04-20
Ansökan från Neuroförbundet i Skövde om aktivitetsbidrag för 2018
tillsammans med verksamhetsberättelse för 2017 och ekonomisk redovisning
för 2017

Expedierats till:
Socialnämnden
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Neuroförbundet i Skövde)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 157

Dnr 2018/00076

Bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade 9 § punkt 9 (LSS)

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till socialnämnden
utan eget förslag. Underlaget i ärendet kommer att förändras redaktionellt till
socialnämnden.
Bakgrund

Socialnämnden har utökat antalet lägenheter inom bostadsbeståndet inom LSS
men trots det råder det fortfarande brist. Antal personer som söker är fler än
motsvarande antal tillgängliga lägenheter i befintligt bestånd. I april 2018 finns
det nio personer som väntar på ett erbjudande om lägenhet på servicebostad.
Bedömningen är att Mariestads kommun behöver bygga ytterligare en
servicebostad med 10-11 stycken lägenheter. Beslut om att bygga en bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS behöver fattas inom kort då det tar tid
att planera, upphandla och uppföra nybyggnation.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2018-04-04
Dokument: Bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade 9 § punkt 9 (LSS)

Expedierats till:
Socialnämnden
(Kommunstyrelsen)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 158

Dnr 2018/00006

Information/diskussion

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar om följande:
-

Studiebesök på Pilen

-

Hemtjänsten, ersättningsmodeller

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Vård- och omsorgschef Britt Johansson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Myndighetschef Catharina Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

