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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

 

Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   
 
 

Ärendelista  2021-02-10 
 

 
§ 10 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 11 Svar på revisionsrapport om placeringar 
och öppenvårdsinsatser inom individ- och 
familjeomsorgen 

2020/65  

§ 12 Remiss av promemorian Utbetalning av 
ersättning för personlig assistans endast 
vid tillstånd 

2021/5  

§ 13 Uppdatering av nämndens 
Förfrågningsunderlag - lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten 

2021/11  

§ 14 Val av nytt dataskyddsombud efter Felicia 
Kurjenkallio 

2020/106  

§ 15 Svar på revisionsrapport om införandet av 
GDPR 

2020/99  

§ 16 Verksamhetsbesök om digitalisering 2020/8  

§ 17 Information bokslut 2018/94  

§ 18 Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 

2021/10  

§ 19 Årlig uppdatering av socialnämndens 
dokumenthanteringsplan 

2021/9  

§ 20 Redovisning internkontroll 2020 2020/11  

§ 21 Internkontrollplan 2021 2021/6  

§ 22 Lägesrapport covid-19 2020/44  

§ 23 Rapporter 2021/3  

§ 24 Anmälningsärenden 2021/4  

 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 10/2021 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Socialchef ger en lägesrapport kring arbetet med om- och tillbyggnation av 
kommunens särskilda boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen för vård och omsorg har besökt byggnationen på 
Vetlandavägen 55 i Målilla. Det beräknas vara klart för inflyttning i början 
av augusti.  
 
Ledningsgruppen har förberett för besök av nämnden under maj månad. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 11/2021 Dnr 2020/65  
 
Svar på revisionsrapport om placeringar och 
öppenvårdsinsatser inom individ- och 
familjeomsorgen 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på svar på revisionsrapporten som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning av placeringar och öppenvårdsinsatser inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO). En rapport från PwC är nu färdigställd 
och har överlämnats till socialnämnden för beaktande och åtgärd. Nämnden 
ska senast den 28 februari 2021 lämna in svar till revisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
PwC har genomfört en granskning av placeringar och öppenvårdsinsatser 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO). PwC:s rapport visar att samtliga 
frågor förutom revisionsfråga 3 är uppfyllda, då denna endast är delvis 
uppfylld. Fråga 3 handlar om ifall målen vid placeringar är individuella, 
tydliga och tidsbestämda. Bedömningen av PwC är att målen är 
formulerade utifrån individens situation och enligt de mallar som finns för 
uppdrag respektive vårdplan. Dock är målen inte tydligt formulerade så att 
de kan uppfyllas inom ramen för placeringen och därmed inte alltid 
vägledande i när en placering kan upphöra. 
 
För att uppfylla revisionsfråga 3 har arbetet med målformuleringar vid 
placeringar påbörjats och kommer att fortsätta under våren 2021. Arbetet 
sker genom att vid gruppmöten prata om hur uppdrag och vårdplaner ska 
formuleras. Revidering av riktlinjer och mallar kommer att göras för att 
fungera som ett stöd vid upprättande av mål. Utgångspunkten vid 
upprättandet av mål är modellen SMART, vilket innebär att målet ska vara: 

 Specifikt  
 Mätbart  
 Accepterat 
 Realistiskt  
 Tidsatt 

 
En tidsram kommer att göras för uppföljning och egenkontroll inom 
respektive sektion. Denna planering kommer att tillföras årshjulet för att 
uppnå kontinuitet. 
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Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport och missiv - granskning av placeringar och 
öppenvårdsinsatser inom individ- och familjeomsorgen 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16, § 108 
Tjänsteskrivelse 2021-01-20 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 2 
 
Skickas till 
Kommunrevisionen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 12/2021 Dnr 2021/5  
 
Remiss av promemorian Utbetalning av 
ersättning för personlig assistans endast vid 
tillstånd 
 
Beslut 
Socialnämnden  

- delegerar till arbetsutskottet att besluta om yttrande 2021-02-24 
med anledning av den korta svarstiden. 

- uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag på yttrande, med de 
synpunkter som framförts på nämnden. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (§ 15/2021) att remittera 
remissen till socialnämnden för att återkomma med ett yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt utbetalning av ersättning för personlig 
assistans endast vid tillstånd på remiss. Svar på remissen ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast den 31 mars 2021. 
 
Jonny Bengtsson, S, framför att han vill att yttrandet ska innehålla en 
begäran om att tidigarelägga lagen. 
 
Lena Hjelte, SD, framför synpunkter på konsekvensen i texten om 
slutdatum.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss utbetalning av ersättning för personlig assistans endast 
vid tillstånd 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 15 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 4 
 
Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 13/2021 Dnr 2021/11  
 
Uppdatering av nämndens 
Förfrågningsunderlag - lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag till uppdatering av nämndens 
förfrågningsunderlag gällande lagen om valfrihetssystem (LOV) inom 
hemtjänsten i Hultsfreds kommun att gälla från och med 2021-02-10. 
 
Sammanfattning 
Uppdatering av socialnämndens Förfrågningsunderlag gällande lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har sedan 2014-02-01 infört lagen om valfrihetssystem 
(LOV) inom hemtjänsten. Det innebär att den som får ett beslut om 
hemtjänst i Hultsfreds kommun har rätt att välja vem som ska utföra 
hemtjänsten, den kommunala hemtjänsten eller en privat utförare som 
nämnden godkänt och tecknat avtal med. För närvarande har nämnden 
inget gällande avtal.  
 
Privata utförare kan efter ansökan till kommunen bli godkända av 
socialnämnden som leverantörer av hemtjänst i kommunen. Socialnämnden 
har beslutat vilka krav privata utförare behöver uppfylla för att bli 
godkända i ett förfrågningsunderlag. Kraven är lika både för kommunens 
egen hemtjänst och för privata utförare.  
 
Verksamhetschef Gunilla Olsson och verksamhetschef Lise-Lotte 
Bertilsson har gått igenom gällande förfrågningsunderlag för uppdatering 
av laghänvisningar med mera. Förändringarna är markerat med rött i bilaga 
till denna tjänsteskrivelse. På dagens sammanträde informerar 
verksamhetschefer Lise-Lotte Bertilsson och Gunilla Olsson om bakgrund 
och syfte till LOV inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till uppdateringar förfrågningsunderlaget LOV 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 1 
 
Skickas till 

                      Kvalitétstrateger
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 14/2021 Dnr 2020/106  
 
Val av nytt dataskyddsombud efter Felicia 
Kurjenkallio 
 
Beslut 
Socialnämnden utser Victoria Åberg till Dataskyddsombud från och med 
2021-02-01. 
 
Samtidigt beslutas att Felicia Kurjenkallios nuvarande uppdrag som 
Dataskyddsombud upphör från och med 2021-02-01. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande Dataskyddsombud kommer att vara tjänstledig stor del av 2021. 
Eftersom alla myndigheter är enligt dataskyddsförordningen skyldiga att 
utse ett Dataskyddsombud så måste ett nytt utses. Varje nämnd, styrelse 
och förbund är personuppgiftsansvariga och har därmed det yttersta 
ansvaret för att dataskyddsförordningen efterlevs. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd, styrelse och förbund i en kommun är 
personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i respektive 
förvaltning. Det är den personuppgiftsansvarige som bestämmer för vilka 
ändamål uppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Som 
personuppgiftsansvarig har man det yttersta ansvaret över att 
dataskyddsförordningen efterlevs. En del i att efterleva 
dataskyddsförordningen är för myndigheter och vissa andra organisationer 
att utse ett Dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombudets uppdrag är att kontrollera att dataskyddsförordningen 
följs inom organisationen, informera och ge råd, vara kontaktperson för 
Datainspektionen och vara kontaktperson för de registrerade. Nuvarande 
Dataskyddsombud kommer att vara tjänstledig stor del av 2021. Eftersom 
alla myndigheter är enligt dataskyddsförordningen skyldiga att utse ett 
Dataskyddsombud så måste ett nytt utses. 
 
Förslag 
Förslag lämnas att utse administratör Victoria Åberg, kommunkansliet, som 
Dataskyddsombud och entlediga administratör Felicia Kurjenkallio från 
och med 2021-02-01. Detta ska meddelas till Datainspektionen.  
 
Notering 
Från 1 januari 2021 kommer Datainspektionen byta namn till 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-04 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 5 
 
Skickas till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
Victoria Åberg 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(4) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 15/2021 Dnr 2020/99  
 
Svar på revisionsrapport om införandet av 
GDPR 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom det samlade svaret samt föreslagna 
åtgärder gällande revisionens granskning av införandet av GDPR. 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har överlämnat en granskning om införande av GDPR som de 
önskar ett samordnat svar på. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har överlämnat en granskning om införande 
av GDPR. De önskar ett samlat svar senast 28 februari 2021 men har efter 
samråd förståelse för att det kan ta längre tid för den demokratiska gången. 
Svaret översändes så snart förslag hanterats av berörda nämnder och 
kommunstyrelsen beslutat om ett samstämmigt svar. 
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) 
trädde i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-
förordning blir direkt tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-
direktiv. Genom att nya regler trädde i kraft upphörde personuppgiftslagen 
(PuL). Syftet med den nya förordningen är att skydda fysiska personers 
integritet vid behandling av personuppgifter.  
 
Granskningen 
Revisorerna i Hultsfreds kommun har, utifrån en bedömning av 
väsentlighet och risk, funnit det angeläget att granska om kommunstyrelsen 
och nämnderna vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införandet av 
dataskyddsförordningen.  
 
Syftet med granskningen är att säkerställa att kommunstyrelsen och 
nämnderna har vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införande av 
dataskyddsförordningen.  
 
Efter genomförd granskning har nu en övergripande revisionell bedömning 
lämnats: kommunstyrelsen och nämnderna har inte helt vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder vid införande av dataskyddsförordningen. 
Bedömningen grundas på avstämningen av revisionsfrågorna. 
 

10
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2021-02-10 

2(4) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Förslag till svar på de punkter som är delvis uppfyllda eller ej uppfyllt. 
 
Finns rutiner för anmälan av personuppgiftsincidenter? (delvis 
uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att det finns en rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter, men att den skulle behöva implementeras 
tydligare för att få fullt genomslag. Den information som finns på 
kommunens webb-sida är i vissa delar motsägelsefull, till exempel 
avseende till vem/vilka som en personuppgiftsincident ska rapporteras. 
 
Förslag till svar: Kontaktpersonerna får i uppdrag att se till att 
verksamheterna informeras om det fortsatta arbetet med GDPR med extra 
tyngd på rapportering av personuppgiftsincidenter. Gemensam 
informationen tas fram av kommunkansliet.  
 
Riktlinjer för rutiner och beskrivningar kommer att tas fram under 2021 av 
kommunkansliet. 
 
Dessutom pågår arbete med att lösa hur barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska nå rutiner och blanketter på annat sätt så för tillfället är 
det hemsidan som gäller. Det kan då upplevas motsägelsefullt med en 
generell information och en riktad till barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 
 
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen 
följs? (delvis uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att åtgärder vidtagits som syftar till att säkerställa att 
förordningen följs. Samtidigt kvarstår åtgärder som att ta fram en 
övergripande policy för dataskydd, definiera ansvar och roller för 
kontaktpersonerna, ta fram rutiner och riktlinjer för hur dokumentation av 
personuppgifter ska hållas uppdaterad, dokumentera konsekvensanalyser 
och riskanalyser för de säkerhetsåtgärder som vidtas samt att upprätta 
rutiner för att kunna visa att förordningen följs. 
 
Förslag till svar: 
GDPR och dataskyddslagen är lagar som vi har att följa. I dokumenten 
”Informationssäkerhetspolicy” och ”Riktlinjer för arbetet med 
informationssäkerhet” påtalas förordning och lag. Här skulle delen om 
GDPR ytterligare kunna förtydligas. Riktlinjer för rutin och beskrivningar 
för det praktiska arbetet inom GDPR tas fram under 2021 av 
kommunkansliet. 
 
Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? (ej uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att det saknas rutiner för att kunna visa att förordningen följs. 
Det baserar vi på att det inte upprättats rutiner för att samla ”bevis” 
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3(4) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

samtidigt som det kvarstår att utföra konsekvensanalyser och riskanalyser 
för de säkerhetsåtgärder som vidtas. 
 
Förslag till svar: 
Detta bör då ingå i det dokument som kommunkansliet ska ta fram.  
 
Kommentarer i kursiv text till rekommendationerna  
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen/nämnderna att: 
• upprätta en övergripande policy för dataskydd som beskriver mål, 
styrning, 
organisation och ansvar för dataskyddsarbetet, till exempel vad gäller roller 
och ansvar för utsedda kontaktpersoner. För att avgränsningen mot 
dataskyddsombudets ansvar ska förtydligas, anser vi att kommunstyrelsen 
bör överväga att utse en av kontaktpersonerna som samordnare för arbetet 
med personuppgiftsfrågor. Idag finns policy för informationssäkerhet som 
inbegriper även GDPR. Kommunstyrelsen har idag en utsedd 
kontaktperson som har det övergripande ansvaret inom kommunstyrelsen. 
Övriga nämnder och bolag är egna personuppgiftsansvariga som har sina 
kontaktpersoner. 
 
• samordna rutinen för hantering av personuppgiftsincidenter och utse en 
eller flera personer som att ska se till att incidenter dokumenteras på rätt 
sätt, göra en bedömning om incidenten behöver anmälas och vid behov 
göra anmälan vilken enligt GDPR görs till Datainspektionen. 
Dataskyddsombudet ska alltid kontaktas vid personuppgiftsincident. 
Underlag för hantering tas fram i riktlinjerna som sammanställs av 
kommunkansliet. 
 
• inhämtade uppgifter om personuppgiftsbehandlingar struktureras i ett 
register, som hålls tillgängligt i elektronisk form. Varje 
personuppgiftsansvarig registrerar behandlingarna i Evolution. 
 
• rutiner och riktlinjer tas fram för hur dokumentationen av 
personuppgiftsbehandlingar hålls uppdaterad, till exempel genom 
regelbunden genomgång utifrån vilka behandlingar som tillkommit, 
förändrats eller avslutats. Rutin att följa upp årligen ligger idag på 
kontaktpersonen för respektive personuppgiftsansvarig. Samma rutin som 
fanns när det var personuppgiftslagen som gällde. 
 
• genomföra planerade konsekvensanalyser och därefter utföra analyser till 
exempel vad gäller riskanalyser för säkerhetsåtgärder.  
I de riktlinjer kommunkansliet tar fram tas med information om hur och 
vad som behöver göras konsekvensanalys på samt hur den ska gå till.   
 
• upprätta rutiner för att samla ”bevis” för att kunna visa att förordningen 
följs. Ingår i uppdraget om riktlinjer till kommunkansliet.    
 
Samordnat svar       
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden ska 
lämna ett gemensamt svar till revisorerna.  
 
Förslag till gemensamt svar har sammanställts av kommunkansliet och 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning av införande av GDPR – missiv och rapport  
Förslag till samordnat svar 2021-01-11 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 6            
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 16/2021 Dnr 2020/8  
 
Verksamhetsbesök om digitalisering 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Besök från enhetschefer Jette Madsen och Ulrika Larsson som arbetar med 
frågor kring välfärdsteknik inom vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
Uppdraget att arbeta med frågor om välfärdsteknik började hösten 2019. 
Arbetet inleddes med ett stort arbete kring säkerhetsfrågor gällande känslig 
information. Tekniken finns idag runt omkring oss i samhället i stort. 
 
Frågor som arbetas med är 

 Mobil dokumentation 
Mobil dokumentation har bidragit till en minskad stress hos 
hemtjänstpersonal som kan dokumentera direkt på plats. Personalen har 
även upplevt en ökad trygghet hos brukare, som tack vare mobil 
dokumentation kan se vad personalen skrivit där och då. Möjligheten att 
dokumentera på dator finns kvar vid behov.  

 
 Digital signering 

Digital signering av signeringslistor direkt i personalen mobiltelefon har 
påbörjats. Tio piloter är igång inom hemtjänst Virserum.  
 

 Digital tillsyn 
Digital tillsyn är igång sedan årsskiftet 2019/2020. Nio tillsynskameror är 
ute hos brukare idag. 

 
 E-tjänst för kontakt med rehabiliteringsenheten 

Rehabiliteringsenheten har startat en e-tjänst för kontakt med enheten som 
komplement till det telefonnummer som finns.  
 
Flera upphandlingar är på gång som beräknas vara klara i slutet av 2022. 
Dessa gäller larm i särskilt boende, larm i ordinärt boende, nyckelfria lås, 
digital tillsyn och planeringssystem till hemtjänsten. 
 
En frågeställning som finns med i arbetet med välfärdsteknik är: Kan vi 
minska ensamheten/tryggheten bland de äldre med hjälp av teknik? 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 17/2021 Dnr 2018/94  
 
Information bokslut 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Controller informerar om socialnämndens resultat inför bokslut 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Controller ger preliminär information om socialnämndens bokslut 2020. 
Kommunens hela bokslut är ännu inte helt klart eller fastställt. 
 
Socialnämndens totala resultat blir för år 2020 ett underskott på cirka 
3 092 000 kronor. Underskott finns inom individ- och familjeomsorgen 
samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning och psykiatri. 
 
Delårsbokslutet i slutet av augusti visade ett större underskott för 
socialnämnden. Då hade inte statsbidrag för kostnader relaterade till covid-
19, statsbidraget för alla sjuklönekostnader, samt återstående 
migrationsmedel (de så kallade ”Fri 500-pengarna) räknats med. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 2021-02-10 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 18/2021 Dnr 2021/10  
 
Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på revideringar i nämndens 
delegationsordning samt ger arbetsutskottet i uppdrag att ta upp frågan om 
vad som delegeras med hjälp av sektionschefer inom individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Sammanfattning 
Revidering av socialnämndens delegationsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen gick under 2019 igenom nämndens delegationsordning då 
behov fanns av en mer omfattande revidering. Socialnämnden beslutade 
2019-12-04, § 131, att anta föreslagen revidering samt att 
delegationsordningen skulle följas upp årligen. Delegationsordningen har 
reviderats senast i augusti 2020.  
 
Under kapitel 3 som handlar om delegation utifrån Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), föreslås delegaten ”Utskott” läggas 
till i beslutspunkterna 3.7 och 3.8 (s. 18). Detta då nämndens ordförande, 
1:e och 2:e vice ordförande har delegation att besluta i ärendet när 
arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 7 
 
Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Administrativ handläggare 
Socialnämndens arbetsutskott 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 19/2021 Dnr 2021/9  
 
Årlig uppdatering av socialnämndens 
dokumenthanteringsplan 
 
Beslut 
Socialnämnden antar efter årlig uppföljning förslag på revideringar i 
nämndens dokumenthanteringsplan som börjar gälla från och med 2021-02-
10. 
 
Sammanfattning 
Årlig uppdatering av socialnämndens dokumenthanteringsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Alla handlingar som inkommit eller upprättats inom socialnämndens 
verksamheter tillhör socialnämnden och ska gallras eller bevaras enligt den 
antagna dokumenthanteringsplanen. 
 
Socialnämnden antog nuvarande dokumenthanteringsplan 2018-12-12, § 
132. Nämnden beslutade även att planen ska följas upp årligen. Nämnden 
reviderade planen senast 2020-01-15, § 7. 
 
Föreslagna ändringar är i bifogad bilaga markerade med överstruken röd 
text för det som ska tas bort och med grön text för det som ska läggas till. 
Se bilaga. 
 
Föreslagna ändringar är: 

1. Under avsnitt 1. Förvaltningsövergripande 
Raden som heter ”Mötesanteckningar från verksamhetsråd” plockas 
bort då råden inte längre är aktuella efter beslut från nämnden. 
 

2. Under avsnitt 3. Central administration, 3.6 Kvalitetssäkring 
Hänvisning till Landstinget ändras till Region Kalmar län. 
 

3. Under avsnitt 6. Individ- och familjeomsorgen (IFO), 6.1 
Allmänt inom IFO 
Text om att meddelanden om elskulder, uppsägningar eller 
avhysningar av hyresgäst diarieförs med handlingsnummer plockas 
bort. Dessa handlingar samlas i kronologisk ordning i IFO:s 
kronologiska pärm. Pärmen får ett eget diarienummer och då 
behöver inte varje handling diarieföras. Text att varje kronologisk 
pärm får ett diarienummer läggs till. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplanen med förslag till ändringar markerade 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 8 
 
Skickas till 
Administrativ handläggare 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 20/2021 Dnr 2020/11  
 
Redovisning internkontroll 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 
interkontrollplanen för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har följt upp den internkontrollplan som socialnämnden 
beslutade i januari 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens interkontrollplan för 2020 omfattar sex olika 
kontrollområden där en uppföljning genomförts av förvaltningen utifrån de 
metoder som planen anger. 
 
Uppföljningen har dokumenterats i den interkontrollplan som bifogas detta 
ärende. Uppföljningen ska efter beslut i socialnämnden vidare till 
ekonomikontoret för en sammanställning och redovisning till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020 med uppföljning 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 9 
 
Skickas till 
Socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 21/2021 Dnr 2021/6  
 
Internkontrollplan 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag gällande internkontrollplan 
2021 samt ger arbetsutskottet i uppdrag att gå igenom riktlinjerna som 
beslutats av kommunstyrelsen 2019 gällande internkontroll. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för 
socialnämndens verksamhetsområden gällande 2021. 
Planen är framtagen utifrån de riktlinjer och tillämpningsanvisningar som 
kommunstyrelsen beslutat om. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade 2018 beslut gällande riktlinjer för intern kontroll. 
Intern kontroll ska fungera som en trygghet för alla som arbetar och verkar 
i organisationen. 
Interkontrollplanen för 2020 har följts upp och utifrån de resultaten har 
förvaltningen nu tagit fram ett förslag på plan för 2021. 
En del kontrollmål finns kvar sedan 2020 och något av målen har 
förändrats. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-27, § 10 
 
Skickas till 
Socialchef 
Socialnämndens arbetsutskott 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 22/2021 Dnr 2020/44  
 
Lägesrapport covid-19 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Socialchef informerar om aktuellt läge i förvaltningen gällande covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef ger en lägesrapport om aktuellt läge gällande covid-19 inom 
socialförvaltningen. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 23/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från: 

- LUPP styrgrupp 2021-01-26 tillsammans med Tomas Lockström, S 
- Hjälpmedelsnämnden 2021-01-28 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 24/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2021/101) 
Information från Regeringskansliet om utbetalning av medel (Handlingsnr. 
2021/97) 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-01-28, § 1 
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2021-01-12 
Delegationsbeslut beslutsattest och ersättare (Handlingsnr. 2021/28-29) 
Svar till Vårdförbundet i Kalmar län om äldreomsorgslyftet samt generella 
statsbidrag (Handlingsnr. 2021/20) 
Frågor om internkontrollen från Lena Hjelte, SD (Handlingsnr. 2021/7) 
Svar på fråga om transport (Handlingsnr. 2021/105) 
Sammanställning ersättning frivilligverksamheten 2020 (Handlingsnr. 
2021/107) 
Lex Sarah (Handlingsnr. 2021/31) 
Lex Maria (Handlingsnr. 2021/77) 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Lex Sarah 
(Handlingsnr. 2021/19) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 stk (Handlingsnr. 2021/3, 17, 21, 
23 och 37) 
Delegationsbeslut januari 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
 
 

23



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

Närvaro-/röstningslista 
 
 
 
 

 
 
Ledamot 

 
 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Närvar- 
ande 

 
§   
Ja 

 
§ 
Nej 

 
§ 
Ja 

 
§ 
Nej 

 
§  
Ja 

 
§ 
Nej 

1 Per-Inge Pettersson, C  X       
2 Antje Rohde*, C  X       
3 Ann-Charlott Andersson*, C  X       
4 Monica Bergh*, KD  X       
5 Conny Daag*, M  X       
6 Jonny Bengtsson*, S  X       
7 Tomas Lockström*, S  X       
8 Silva Andersson*, S  X       
9 Lena Hjelte*, SD  X       

 
*Deltog på distans via Teams. 
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