Individnämnden protokoll 2018-04-25

Datum:

onsdag 25 april 2018

Tid:

17:00-19:50

Plats:

Östra Roten

Justeringsdag:
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Paragrafer:

28-32, 34-37

Utses att justera:

Fredrik Enström (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Ingela Flodin
Ordförande
Peter Spjuth (V)
Justerare
Fredrik Enström (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Individnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2918-04-27

2018-05-21

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Peter Spjuth (V) ordförande
Maria Johnsson (S) ersättare för Minna Salow (S)
Göran Sühl (S)
Ulf Wetterlund (L)
Fredrik Enström (C) vice ordförande
Anna-Lee Alenmalm (M)
Agnes Svensson (M) ersättare för Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Vesna Källström (S)
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef
Emil Gusteus, enhetschef §§ 28-33, 35-37
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Innehåll

§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

Upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordning
Uppföljning utredningstid och förhandsbedömningar
barn- och unga enligt individnämndens internkontrollplan
2018
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA)
Utseende av dataskyddsombud för individnämnden
Svar till arbetsmiljöverket
Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8a
Föräldrabalken
Budgetanvisningar inför MOR 2019
Information
Anmälan av inkomna skrivelser
Redovisning av delegeringsbeslut
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§ 28
Godkännande av dagordning
Punkt 5, Budgetanvisningar inför MOR 2019 flyttas från informationsärenden till
beslutsärenden.
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 29
Uppföljning utredningstid och förhandsbedömningar barn- och
unga enligt individnämndens internkontrollplan 2018
Dnr IN 2018/26
Sammanfattning
Enligt Individnämndens internkontrollplan från mars 2018 ska verksamhetschef varje
månad kontrollera att utredningar av Barn och Unga sker inom föreskriven tid.
Detsamma gäller skyddsbedömningar och förhandsbedömningar av Barn och Unga.
Denna redovisning avser januari och februari.
I januari avslutades 11 utredningar och i februari 20. I februari avslutades en utredning
en dag för sent. Utredning avsåg ansökan från ett ensamkommande 17-årigt barn. De
övriga 30 utredningarna som avslutades i januari och februari 2018 slutfördes inom
lagstadgad tid, 4 månader.
I januari avslutades 42 förhandsbedömningar/aktualiseringar avseende 41 olika barn och
i februari 36 aktualiseringar avseende 35 olika barn. En av förhandsbedömningarna som
avslutades i februari hade pågått mer än 14 dagar. Beslut om förlängd tid hade dock
fattats och giltigt skäl fanns för detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2018
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 30
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA)
Dnr IN 2018/75
Sammanfattning
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. För att
nämnden som är personuppgiftsansvarig (PUA) ska kunna lämna ut personuppgifter till
en anlitad leverantör som är personuppgiftsbiträde (PUB) så behöver det upprättas ett
personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA).
Enligt individnämndens reglemente kan nämnden uppdra åt en anställd hos nämnden att
enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Förvaltningschefen föreslås därför få rätt att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal på
nämndens vägnar.
I de fall där personuppgifter hanteras i gemensamma system så som lön, ekonomi, mail
och andra gemensamma IT-system uppdrar individnämnden åt kommunstyrelsen att
hantera även nämndens data och personuppgifter enligt kommungemensamma principer
och regler.
Individnämnden är personuppgiftsansvarig för sin delmängd av personuppgifter.
Kommunstyrelsen blir personuppgiftsbiträde åt individsnämnden, men kommer att
agera som personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och
teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-05
Beslut
1. Individnämnden ger förvaltningschefen rätt att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal på nämndens vägnar.
2. Individnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att agera som
personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och
teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal.
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§ 31
Utseende av dataskyddsombud för individnämnden
Dnr IN 2018/95
Sammanfattning
Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Den övergripande
och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:
 Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
 Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 Informera och ge råd inom organisationen
Dataskyddsombudet ska också
 Ge råd om konsekvensbedömningar
 Vara kontaktperson för datainspektionen
 Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
 Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina
arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-05
Beslut
Individnämnden utser Maria Olegård till dataskyddsombud under perioden 2018-05-25
- 2018-08-31 och Ingrid Murisoja fr o m 2018-09-01.

Beslutet expedieras till
Datainspektionen
Maria Olegård
Ingrid Murisoja
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§ 32
Svar till arbetsmiljöverket
Dnr IN 2018/96
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket inspekterade socialsekreterares arbetsmiljö hösten 2017. Den 4
december redovisades resultatet från inspektionen. Arbetsmiljöverket begär senast den
30 april 2018 svar på vad vi gjort med anledning av de brister och krav som de funnit.
Vi ska redovisa hur vi uppfyllt kraven och hur skyddsombud och arbetstagare varit
delaktiga i åtgärderna.
Beslutsunderlag
Svar redovisade direkt i inspektionsmeddelandet
Rutin introduktion socialsekreterare
Rutin mentorskap
Checklista introduktion
Systematiskt arbetsmiljöarbete IFO Lilla Edet 2018
Årshjul arbetsmiljö
Beslut
Individnämnden antar föreslaget svar till arbetsmiljöverket.

Beslutet expedieras till
Arbetsmiljöverket
Pernilla Sundemar
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd
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§ 34
Budgetanvisningar inför MOR 2019
Dnr IN 2018/106
Sammanfattning
Genomgång av budgetanvisningar inför MOR 2019.
Beslutsunderlag
Budgetanvisningar 2019 daterad 26 mars 2018
Mall underlag till ramar 2019
Tilläggsyrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden äskar ytterligare 560 000 för öppenvårdsverksamhet,
560 000 för stödboende för ungdomar samt 125 000 för hbtq-certifiering utöver
förvaltningens förslag.
Beslut
1. Individnämnden antecknar informationen.
2. Individnämnden äskar ytterligare 560 000 för öppenvårdsverksamhet, 560 000
för stödboende för ungdomar samt 125 000 för hbtq-certifiering utöver
förvaltningens förslag.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 35
Information
Sammanfattning
 Enhetschef Emil Gusteus informerar om projekt Innovationsguiden.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om eventuellt projekt på gång.
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om ljudmätning gjord i IFOs rum.
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om ansökningar av ny verksamhetschef på
AMA.
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om ansökan till länsstyrelsen om medel
för förstudie om förutsättningar att starta en ekoby i Lilla Edet.
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om eventuell ansökan medel för
utbildning av naturguider.
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om familjecentralen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 36
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KS § 40 – Program för ett mångfaldssamhälle
2

IN 2018/17

KS § 29 – Gemensam ansökan från utbildningsnämnden och individnämnden ur Sociala
investeringsfonden
3

IN 2018/11

KS § 30 – Handlingsplan för psykisk ohälsa 2918-2020
4
Dom från kammarrätten gällande omhändertagande enligt LVM, daterad den 19
februari 2018
5
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 19
mars 2018
6
Dom från förvaltningsrätten gällande ersättning för kostnader enligt 8 kap 1 § SoL,
daterad den 19 mars 2018
7
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 28
mars 2018
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8
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 9 april
2018.
9
Dom från förvaltningsrätten gällande ersättningsskyldighet enligt socialtjänstlagen,
daterad den 2 februari 2018

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 37
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
Individnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut:
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut LVU jml 6 § 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut LVU jml 6 § 11 §
Ordförandebeslut Ansökan om umgängesbegränsning enligt 14 § 1 st
LVU
Ordförandebeslut Ansökan om umgängesbegränsning enligt 14 § 1 st
LVU
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av
vistelse på hem för vård eller boende
Delegeringsbeslut IFO 2018-02-01 – 2018-03-31
Faderskap 2018-02-01 – 2018-03-31
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2018-03-12
2018-03-12
2018-03-26
2018-03-28
2018-03-29
2018-03-28
2018-04-03
2018-03-22

2018-03-16
2018-03-27
2018-04-13

IN 2018/87

Rekrytering: Samordnare till
Arbetsmarknadsavdelningen (A750647)

Kurt-Olov Sjöström

IN 2018/88

Rekrytering: Erfaren LSS handläggare Lilla
Edets kommun (A754302)

Pernilla Sundemar

IN 2018/89

Rekrytering: Socialsekreterare EKB Lilla Edets Annette Alexandersson
kommun (A756374)

IN 2018/103

Avtal Migrationsverkets e-tjänst för
ensamkommande barn och unga (EKB/EKU)

Lotte Mossudd

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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