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§ 74
Val av justerande och tid för justering
Socialnämnden beslutar
Kjell Persson (M) utses att justera dagens protokoll.
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 75
Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga
frågor
Socialnämnden beslutar
Dagordningen godkänns.

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 76
Ekonomisk uppföljning
Diarienummer: SOF-2017-144-042

Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Ekonom och socialchef redovisar ett preliminärt resultat efter 5 månader 2018 vilket är
ett underskott på 2.8 miljoner per helår. En detaljerad genomgång av varje enhetschefs
område sker varje månad och det finns en god kontroll över nämndens kostnader i detalj.
Ett noggrant arbete har skett gällande kostnaderna för hemtjänst och hur
budgetfördelningen slår igenom.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 juni 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Redovisning maj 2018
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 77
Reviderat reglemente för socialnämnden 20152018
Diarienummer: SOF-2018-57-003

Socialnämnden beslutar
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden 2015-2018 gällande färdtjänst och
riksfärdtjänst, lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning
I reglementet för socialnämnden under rubriken arbetsuppgifter ingår ansvaret för
färdtjänst och riksfärdtjänst. Under våren 2018 har en diskussion förts med
kommunstyrelseförvaltningen gällande utökning av arbetsuppgifter för kontaktcenter. Då
det inom socialförvaltningen kommer att bli minskade resurser inom handläggning från 1
juni 2018 har en överenskommelse gjorts att handläggning av färdtjänst och
riksfärdtjänst övertas av kontaktcenter.
Facklig samverkan har genomförts och en överenskommelse finns att arbetsuppgifterna
tas över av kontaktcenter och budget för färdtjänst läggs över till
kommunstyrelseförvaltningen.
Till denna överenskommelse behöver reglementet för socialnämnden 2015-2018
revideras med att arbetsuppgifterna färdtjänst och riksfärdtjänst stryks.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden 2015-2018
Samverkansprotokoll 2018-04-26
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-13 § 1043

Protokollsbilaga
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden 2015-2018

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 78
Organisation kring dataskyddsförordningen och
utnämning av dataskyddsombud
Diarienummer: KSF-2018-131-100

Socialnämnden beslutar
Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund utses till
Dataskyddsombud.
Socialnämnden samtycker till att kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunens
informationssäkerhetsansvarig att fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av
organisationen i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordning.
Tidigare registrerat uppdrag hos Datainspektionen för Liselott Johansson som personuppgiftombud,
upphör.

Sammanfattning
Organisationen för arbetet med nya dataskyddsförordningen gäller från och med den 25 maj 2018
då den trädde i kraft och ersätter tidigare personuppgiftslag (PUL). För att Svenljunga kommun ska
uppfylla de krav som ställs på rättsäkerhet, krävs en tydlig organisation för arbetet. Organisationen
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna.
Förvaltningens förslag till beslut är att föreslå socialnämnden besluta att utse Magnus Blomqvist
och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud.
Vidare att socialnämnden samtycker till att kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunens
informationssäkerhetsansvarig att fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av
organisationen i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordning.
Tidigare registrerat uppdrag hos Datainspektionen för Liselott Johansson som personuppgiftombud,
upphör.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 juni 2018. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar
beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Bilaga till KS 2018-06-04 § 116, daterad 2018-03-14
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04 § 116
Tjänsteutlåtande 2018-06-11
Arbetsutskottets protokoll 2018-06-13, § 1042

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 79
Information om möjlighet till yttrande i samråd
naturvårdsplan
Socialnämnden beslutar
Noterar informationen.

Sammanfattning
En naturvårdsplan för kommunen har upprättats och socialnämnden bereds möjlighet att
lämna synpunkter. Samrådet pågår mellan den 1 juni och 31 augusti 2018.
Synpunkter önskas på:




åtgärder kommunen kan göra
riktlinjer och ställningstaganden från kommunen
Dokumentets upplägg som helhet

Beslutsunderlag
Missiv 2018-06-08
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 80
Vision för äldrefrågor
Diarienummer: SOF-2018-56-700

Socialnämnden beslutar
Beslut om att framtagen vision för äldrefrågor ska ingå i verksamhetsplan 2019-2021,
flyttas till socialnämndens sammanträde i augusti månad.

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Liberalerna har sammanställt en vision för äldrefrågor i
Svenljunga kommun ”Hur vill jag ha det”. Partierna föreslår att visionen ska ingå i
verksamhetsplan 2019-2021. Tanken är att förankra en långsiktig vision med mål för
utveckling och anpassning av äldreomsorgen som i sin tur skapar flexibla och trygga
möjligheter för den enskilde.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 juni 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Vision för äldrefrågor i Svenljunga kommun
Arbetsutskottets protokoll 2018-06-13, § 1041

Förslag till beslut på sammanträdet
Barbro Johansson (C), Anders Leijonhjelm (-), Kjell Persson (M), Susanne Lindström
(SD): Föreslår att beslut om ett gemensamt dokument för nämnden bordläggs till
kommande sammanträde.
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 81
Delegationsförteckningar
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden godkänner redovisningen nedanstående beslut som har fattats med stöd
av delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av beslut som fattats genom delegering inom Individ- och familjeomsorgen,
Vård och Omsorg samt personalärenden.
Vidare redovisas Arbetsutskottets protokoll individärenden §§ 106-142 samt övriga
ärenden §§ 1036-1043 Redovisningsintervall: 2018-05-28 till 2018-06-24.
Ordförandebeslut

0 beslut

Socialchef, verksamhetschef

2 beslut (tf. socialchef under sommaren)

Individ- och familjeomsorgen

167 beslut

Vård- och omsorg

99 beslut

Färdtjänst

12 beslut

LSS

24 beslut

Personalärenden

228-238=11 beslut

Bostadsanpassningsärenden

22-27=6 beslut
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 82
Information från förvaltningen
Socialnämnden beslutar
Tackar för informationen.

Sammanfattning



Verksamhetschef Elisabeth Hindelius kommer i tjänst den 5 juli.
Statliga medel för välfärdsteknik och e-hälsa har tilldelats kommunen. Hur
fördelningen av medlen ska ske är inte planerat ännu.
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 83
Förvaltningsrättsdomar
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-06-08
Ärende: Överklagan gällande avslag ekonomiskt bistånd, kommunal borgen
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan

Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-06-11
Ärende: Överklagan gällande avslag försörjningsstöd
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan

Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-06-19
Ärende: Svenljunga kommuns begäran om återkrav av ekonomisk ersättning
Beslut: Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Förvaltningsrätten i Växjö
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Socialnämnden
2018-06-27

§ 84
Inkomna meddelanden
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Nr

Från

Meddelande

1

Inspektionen för vård och
omsorg 2018-05-29

Meddelande om inspektion vid barn och
familjeenheten

2

Protokoll från
kommunstyrelsen 2018-0604

§ 116,

3

Protokoll från
kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-06-11

§ 132

4

Protokoll från
Kommunfullmäktige 201805-28

§ 116, 148, 157

5

Arbetsmiljöverket 180625

Avslutar ärendet tillsyn på Prästagärdet. Åtgärder är
vidtagna och kraven uppfyllda
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