
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl. 08:30-10:40 

 
Beslutande Richard Thorell (M), ordförande 

Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 
Rune Skogsberg (C), ledamot 
Marianne Johansson (S), ledamot 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot, ej § 110 
 

Övriga deltagare Malin Wihlborg, vård- och omsorgschef §§ 99-103 
Anitta Into, IFO-chef vuxen §§ 99-102 
Anette Karlsson, IFO-chef barn och ungdom §§ 99-101 
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 104 
Karin Utbo, socialchef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 98-114 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Richard Thorell  

Justerande  
 

 Sebastian Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-10-13 

Anslagsdatum 2020-10-14 Anslaget tas ner 2020-11-05 

Förvaringsplats för protokollet Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 98                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.      

 

 
 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 99                                                   Dnr 2020/00087  

Socialnämndens årshjul - bruttokostnader och externa 
intäkter 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden  

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Enligt socialnämndens ekonomiska årshjul ska totalkostnader för att driva hela 
sektorns verksamhet redovisas regelbundet. Samtidigt redovisas de externa 
intäkterna. Här avses inte de medel som tillförs sektorn via budgetramen inte 
heller interna intäkter som innebär att pengar flyttas från en del av sektorns till 
en annan.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-29  

Dokument: Socialnämndens årshjul – bruttokostnader och externa intäkter 
upprättat av socialchef Karin Utbo, 2020-09-30      

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Controller Cecilia Gustafsson) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 100                                                   Dnr 2019/00295  

Intern kontroll 2020, delår 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Interkontroll är politikens verktyg för att följa risker av olika slag i 
verksamheten. För att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att förebygga dessa 
risker ska nödvändiga interna kontroller göras enligt plan. 
 
För 2020 har flera parametrar i planen lagts in under socialnämnden årshjul 
varför de nästkommande år kommer att lyftas ut helt ur interkontrollplanen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-30 

Dokument: Intern kontroll 2020, delår för socialnämnden       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg)  
(IFO-chef, barn och ungdom Anette Karlsson) 
(IFO-chef, vuxen Anitta Into) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 101                                                   Dnr 2020/00164  

Planer för socialnämndens verksamheter 2021-2025 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden antar de förslag till utveckling och förändring som föreslagits i 
bifogade planer för tiden 2021-2025.       

Bakgrund 

Sektorns verksamhet är bred och omfattande och avkrävs ständigt nya 
lösningar för att kunna möta nya behov. För att utvecklingen ska ske med 
stabilitet och eftertänksamhet har socialnämnden beslutat att planer ska tas 
fram för socialnämndens olika verksamheter. 
 
Förslag till utveckling inom området LSS vuxna är ännu ej redovisat. 
 
Beslut om utveckling och förändring kommer att dokumenteras i ett enkelt 
överskådligt dokument där de i dag bilagda dokumenten får utgöra en bakgrund  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-10-06 

Plan för vård och omsorg under tiden 2020-2025 

Plan för barn och unga under tiden 2020-2025 

Plan för Ifo-vuxna 2020-2025       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson) 
(IFO-chef vuxen Anitta Into) 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 102                                                   Dnr 2020/00129  

Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att anta Inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende enligt förslaget.       

Bakgrund 

Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för 
kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska 
underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar 
med sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
när behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen 
 
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig, 
professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att 
avtal/överenskommelse om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och 
möjliggör uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om 
organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig 
instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i 
avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar 
för att samverkan etableras och fungerar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-17 

Förslag på länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommuner i 
Västra Götaland ”Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende” 

Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs Kommunalförbund, 2020-05-08, § 28       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(IFO-chef vuxen Anitta Into) 
(IFO-chef barn och ungdom Anette Karlsson) 
(Skaraborgs Kommunalförbund; info@skaraborg.se)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 103                                                   Dnr 2020/00130  

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att förlänga Överenskommelsen mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.      

Bakgrund 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i 
Västra Götaland 2017-2020.  
 
Samverkan vid utskrivning ska stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv 
utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. 
Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.  
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda 
personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska 
kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt.  
 
Samarbetet ska kännetecknas av att:  
• Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångs-punkt 
för hälso- och sjukvården.  
• Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och 
säker med god kvalitet och gott bemötande.  
• Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt 
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.  
 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal 
verksamhet, slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till 
att tiden inom slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar 
blir så kort som möjligt.  
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Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  
• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård.  
• Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner.  
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen.  
 
Nuvarande överenskommelse gäller från och med 2018-09-25 till 2020-11-30.  
Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna 
överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av 
betalansvaret och in- och utskrivningsprocess.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-17 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30 

Sammanträdesprotokoll från Skaraborgs Kommunalförbund från den 8 maj 
2020, § 29       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
(Skaraborgs Kommunalförbund , info@skaraborg.se)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 104                                                   Dnr 2020/00181  

Anmälan enligt Lex Maria 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Av 3 kap. 5 § första stycket i Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 
anmäla händelser som har medfört en vårdskada till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Patient inom den kommunala hälso-och sjukvården har erhållit 
en vårdskada i form av stora trycksår i samband med vård i livets slut.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund, 
2020-09-25 

Lex Maria utredning, daterad 2020-09-25       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 105                                                   Dnr 2020/00146  

Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det föreslagna 

reglementet att gälla från och med den 1 januari 2021. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) deltar inte i 

beslutet.    

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänsten. Dagens 
prissättningsmodell bygger på Västtrafiks baspris och zoner. Den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Det innebär att 
kommunerna behöver revidera sina färdtjänstreglementen.  

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i 
Skaraborgs kommuner arbetat fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente för 
Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande.  
Skaraborgs direktion/DKR (delregionalt kollektivtrafikråd) lämnade ett förslag 
till nytt färdtjänstreglemente den 8 maj 2020. 

Beslut om antagande av gemensamt färdtjänstreglemente behöver tas i 
respektive kommun. Det behöver ske innan den 1 december 2020, för att de 
nya taxorna ska kunna införas vid årsskiftet 2020/2021.  
 
Vid antagande av reglementet kommer dokumentet i beslutsunderlaget att 
utgöra det faktiska dokumentet med det undantag att Mariestads kommuns 
logga kommer att läggas in i sidhuvudet.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-08-21 

Information från Skaraborgs Kommunalförbunds direktion, daterat 

2020-06-22 

Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente      
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Expedierats till: 

Socialnämnden 

(Kommunfullmäktige) 

(Socialchef Karin Utbo) 

(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 

(Enhetschef Agneta Rönnkvist) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 106                                                   Dnr 2020/00084  

Ansökan om föreningsbidrag - Neuroförbundet Östra 
Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beviljar Neuroförbundet Östra Skaraborg 3600 kr i 
föreningsbidrag.       

Bakgrund 

Den sökande föreningen ska ha aktiviteter som kompletterar sektor stöd och 
omsorgs verksamheter. 
 
Föreningsbidrag beslutade av socialnämnden ska: 
 
• Främja ett brett socialt engagemang i kommunen  
• Främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande verksamhet  
och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov inom sektorns 
ansvarsområde 
• Stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar  
sektorns insatser till enskilda. 
 
Föreningen uppfyller de krav som ställs för att få bidrag.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-17 

Ansökan tillsammans med bifogade handlingar från Neuroförbundet Östra 
Skaraborg, inkommen 2020-03-26       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Neuroförbundet Östra Skraraborg) 
(Socialchef Karin Utbo)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 107                                                   Dnr 2020/00090  

Ansökan om föreningsbidrag - RSMH SESEAM Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beviljar RSMH SESAM Mariestad 10 000 kr i föreningsbidrag.       

Bakgrund 

Den sökande föreningen ska ha aktiviteter som kompletterar sektor stöd och 
omsorgs verksamheter. 
 
Föreningsbidrag beslutade av socialnämnden ska: 
 
• Främja ett brett socialt engagemang i kommunen  
• Främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande verksamhet  
och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov inom sektorns 
ansvarsområde 
• Stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar  
sektorns insatser till enskilda. 
 
RSMH SESAM Mariestad bedriven en för sektorns målgrupp med psykiska 
funktionshinder, en viktig verksamhet. Deras verksamhet har ett stort värde, en 
grupp i samhället som löper stor risk att bli socialt isolerade.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-17 

Ansökan tillsammans med bifogade handlingar från RSMH SESAM Mariestad, 
inkommen 2020-04-06       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(RSMH SESAM Mariestad) 
(Socialchef Karin Utbo)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 108                                                   Dnr 2020/00115  

Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren Norra 
Skaraborg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Norra Skaraborg 50 000 kr i 
föreningsbidrag.       

Bakgrund 

Den sökande föreningen ska ha aktiviteter som kompletterar sektor stöd och 
omsorgs verksamheter. 
 
Föreningsbidrag beslutade av socialnämnden ska: 
 
• Främja ett brett socialt engagemang i kommunen  
•Främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande verksamhet  
och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov inom sektorns 
ansvarsområde 
• Stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar  
sektorns insatser till enskilda. 
 
Brottsofferjouren Norra Skaraborgs arbete är ett bra komplement till 
socialnämndens verksamhet med utsatta medborgare. Jouren tar vid där 
nämndens egna verksamheter inte har någon verksamhet att erbjuda. Deras 
arbete riktar sig till alla som vart utsatta för brott.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-17 

Ansökan tillsammans med bifogade handlingar från Brottsofferjouren Norra 
Skaraborg, inkommen 2020-05-14       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Brottsofferjouren Norra Skaraborg) 
(Socialchef Karin Utbo) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 109                                                   Dnr 2020/00173  

Ansökan om föreningsbidrag - Johannesbergs 
Lillängsskolans Idrottsförening 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beviljar Johannesbergs Lillängsskolans Idrottsförening     
10 000 kr i föreningsbidrag.       

Bakgrund 

Den sökande föreningen ska ha aktiviteter som kompletterar sektor stöd och 
omsorgs verksamheter. 
 
Föreningsbidrag beslutade av socialnämnden ska: 
 
• Främja ett brett socialt engagemang i kommunen  
• Främja frivilliginsatser som har stort värde som förebyggande verksamhet  
och/eller angeläget stöd till människor med särskilda behov inom sektorns 
ansvarsområde 
• Stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar  
sektorns insatser till enskilda. 
 
Föreningens målgrupp sammanfallet helt med socialnämndens LSS-verksamhet. 
Idrottsföreningen är en viktig möjlighet till fysisk aktivitet som målgruppen 
annars skulle få svårare att hitta på sin fritid.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-17 

Ansökan tillsammans med bifogade handlingar från Johannesbergs 
Lillängsskolans Idrottsförening, inkommen 2020-04-06       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Johannesbergs Lillängsskolans Idrottsförening) 
(Socialchef Karin Utbo)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 110                                                   Dnr 2020/00182  

Ansökan om föreningsbidrag - Sjötorps Bygdegårdsförening 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag.  

Ann-Christine Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet.      

Bakgrund 

Föreningsbidrag kan ges till föreningar som har aktiviteter som kompletterar 
sektor stöd och omsorgs verksamheter. 
 
Sjötorps Bygdegårdsförening har ansökt om bidrag till den löpande 
verksamheten med 5 000 kronor.  
 
Föreningens verksamhet vänder sig till befolkningen inom ett viss geografiskt 
område och inte till någon särskild målgrupp inom nämndens verksamhet. 
Således faller inte föreningen in under föreningar som kompletterar sektorns 
verksamhet. Det framkommer inte heller att de sökta pengarna ska riktas mot 
någon särskild målgrupp som faller inom sektorns verksamhet. Ansökan ska 
avslås.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-09-25 

Ansökan tillsammans med bifogade handlingar från Sjötorps 
Bygdegårdsförening, inkommen 2020-09-24       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Sjötorps Bygdegårdsförening) 
(Socialchef Karin Utbo)  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 111                                                   Dnr 2020/00178  

Socialnämndens sammanträdestider för år 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden beslutar att fastställa datum och tider för socialnämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för år 2021 enligt förslaget.  

Bakgrund 

Inför varje nytt år lämnas förslag till datum och tider för socialnämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden. Följande datum och tider lämnas 
för år 2021. 
 
Socialnämnden kl. 08:30 
26 januari 
16 februari 
30 mars 
20 april 
25 maj 
15 juni 
28 september 
19 oktober 
23 november 
14 december 
 
Socialnämndens arbetsutskott kl. 08:30 
19 januari 
19 januari (individärenden) kl. 13:00 
9 februari 
23 februari (individärenden) 
23 mars 
23 mars (individärenden) kl. 13:00 
13 april 
27 april (individärenden) 
18 maj 
25 maj (individärenden) kl. 13:00 
8 juni 
22 juni (individärenden) 
10 augusti (individärenden) 
31 augusti (individärenden) 
21 september 
28 september (individärenden) kl. 13:00 
12 oktober 
26 oktober (individärenden) 
16 november 
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30 november (individärenden) 
7 december 
21 december (individärenden)  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2020-10-02       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Kar(in Utbo) 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Nämndsekreterare Helena Andersson)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 112                                                   Dnr 2020/00186  

Information om nya förutsättningar för överföring av 
personuppgifter till tredje land 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden 

Socialnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns det ett förbud mot att föra över 
personuppgifter till tredje land (om landet är utanför EU/EES). Det kan dock 
vara tillåtet under vissa förutsättningar. Poängen är att ett motsvarande skydd 
för personuppgifterna som finns inom EU/EES måste nås i det mottagande 
landet.  
 
För att möjliggöra överföring av personuppgifter till USA och amerikanska 
företag har EU och USA ingått en särskild överenskommelse – kallad Privacy 
Shield. Det bygger på att amerikanska leverantörer frivilligt ansluter sig. 
Leverantörer och personuppgiftsansvariga (politiska nämnden i ert fall) har 
därefter i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal kunna hänvisa till att överföring 
av personuppgifter görs med stöd av Privacy Shield. 
 
Europadomstolen har i en dom från juli månad 2020 slagit fast att 
överenskommelsen Privacy Shield är ogiltig. Den huvudsakliga kritiken från 
domstolen går ut på att amerikanska underrättelseväsendet kan få åtkomst till 
uppgifter utan att EU-medborgare har möjlighet att värna sina rättigheter. Detta 
innebär att alla avtal som är baserade på Privacy Shield är ogiltiga. 
 
Det finns dock andra metoder (förutom Privacy Shield) som kan användas för 
att stödja överföring av personuppgifter till tredje land på. En av dessa är så 
kallade standardavtalsklausuler. Det är särskilda skrivningar som EU-
kommissionen tagit fram och som kan ingå i avtal mellan 
personuppgiftsansvarig och leverantör. Standardavtalsklausulerna innehåller 
skyldigheter både för personuppgiftsansvariga som vill föra över 
personuppgifter till tredje land och för de som tar emot personuppgifterna. Om 
dessa klausuler finns med i avtal så kan det vara tillåtet att överföra 
personuppgifter till USA även utan Privacy Shield. 
 
Domen har således ogiltigförklarat Privacy Shield och samtidigt bidragit till 
osäkerhet om standardavtalsklausuler ger ett tillräckligt starkt skydd vid 
överföring av personuppgifter till leverantörer från USA. En restriktiv tolkning 
av domen innebär att det inte är lagligt att på något sätt överföra 
personuppgifter till USA.  
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Om det inte är lagligt att föra över personuppgifter till USA skulle i stort sett 
alla tjänster från Microsoft, Google, sociala medier med mera inte vara möjliga 
för kommunen att använda. Något som skulle få stora konsekvenser. 
 
Datainspektionen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och övriga europiska 
dataskyddsmyndigheter är nu engagerade i frågan och har utlovat vägledning i 
hur domen ska tolkas och hur fortsatt överföring av personuppgifter till USA 
ska hanteras. 
 
Samtliga MTG-kommuner använder sig av leverantörer som är amerikanska 
företag, t ex Microsoft och Google. Antingen som en direkt leverantör eller att 
de utgör underleverantör. I dagsläget är det alltså oklart om den typen av 
överföring är laglig eller inte. I väntan på ytterligare vägledning är det viktigt att 
personuppgiftsansvarig håller sig informerad om frågan och dess utveckling. 
 
I väntan på vägledning från Datainspektionen avseende detta kommer 
kommunen att vidta följande åtgärder:  
 

 Inventera vilka överföringar som görs till amerikanska leverantörer, 
direkt eller indirekt (när amerikansk leverantör är underleverantör).  

 När överföringar baserade på Privacy Shield identifieras kommer ett 
nytt avtal ingås som baserar sig på standardavtalsklausuler.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av dataskyddsombud Per Ahlström 2020-09-11       

 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
(Socialchef Karin Utbo) 
(IT-handläggare Karin Jonsson) 
(Dataskyddsombud Per Ahlström)  
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 113                                                   Dnr 2020/00002  

Information på sammanträdet 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Socialchef Karin Utbo informerar om följande: 

-Arbetsmiljön på Lotsen  

-Covid-19 i socialnämndens verksamheter.    

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Snau § 114                                                   Dnr 2020/00003  

Uppdrag till sektorchef 

  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdrag och ger följande 
uppdrag till sektorchefen: 

1. Att utreda förutsättningarna för samverkan där barn och gamla får 
utbyte av varandra. 

2. Att utreda förutsättningarna och behovet av ett demenscenter med 
riktade insatser mot demenssjuka och deras anhöriga. Utredningen ska 
redovisas för socialnämnden under första kvartalet 2021, så att eventuella 
investerings- och driftskostnader kan arbetets in i budgetprocessen inför 2022.  

 
Socialnämndens arbetsutskott avslår uppdraget att utreda förutsättningarna och 
behovet av ett centralt trygghetsboende. 
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet att avslå uppdraget att utreda förutsättningarna och behovet av ett 
centralt trygghetsboende.     

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott går igenom pågående uppdragslista och i 
samband med detta har arbetsutskottet möjlighet att ge nya uppdrag till 
sektorchefen.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) yrkar att sektorchefen får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för samverkan där barn och gamla får utbyte av varandra 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) yrkar att 
sektorchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och behovet av ett 
centralt trygghetsboende. Utredningen ska redovisas för socialnämnden under 
första kvartalet 2021, så att eventuella investerings- och driftskostnader kan 
arbetets in i budgetprocessen inför 2022. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) och Marianne Johansson (S) yrkar vidare att 
sektorchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och behovet av ett 
demenscenter med riktade insatser mot demenssjuka och deras anhöriga. 
Utredningen ska redovisas för socialnämnden under första kvartalet 2021, så att 
eventuella investerings- och driftskostnader kan arbetets in i budgetprocessen 
inför 2022. 
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Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslagen till beslut och finner att 
arbetsutskottet godkänner två av uppdragen men avslår yrkandet om uppdraget 
att utreda förutsättningarna och behovet att utreda ett centralt trygghetsboende.      

Underlag för beslut 

Lista med pågående uppdrag, daterad 2020-09-15      

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 

 


