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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 17:00 

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha 
Frondelius (KD) 2:e vice ordförande (§ 69), Matti Turunen (S) (§ 69), Britt-Inger Karlsson 
(S), Gunnar Ljungqvist (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström 
(L), Mica Vemic (SD) 

Beslutande
ersättare

Reine Östlund (S) för Johanna Karlsson (S) (§§ 69-74) 
Ingvar Kylestorp (C) för Hans Linke (C) (§§ 69-74) 
Whera Nyvell (MP) för Joha Frondelius (KD) (§§ 70-74) 
Brith Severin (S) för Matti Turunen (S) (§§ 70-74) 

Ersättare Brith Severin (S) (§ 69), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), 
Anneli Swärd (M), Whera Nyvell (MP) (§ 69), Elsie Egestål (SD) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef 
Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, enhetschef Marita Andersson (§ 69), 
enhetschef Johanna Säfström (§ 69), enhetschef Peder Svanqvist (§ 69), enhetschef Andreas 
Harrsjö (§ 69), enhetschef Tobias Sander (§ 69), HVB-samordnare Ulla Lindberg (§ 69) 
kanslichef Charlotte Arnell (§ 69) samt enhetschef Ann Godlund (§ 69). 

 

Utses att justera Marianne Körling Ström 
Justeringens  
plats och tid

Socialförvaltningen 2018-04-23 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §69 - §74 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Marie-Louise Karlsson 

Justerande ………………………………… 
Marianne Körling Ström 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §69 - §74 
Sammanträdes  
datum

2018-04-18 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-04-24 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-05-18 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 69

TEMA-ny kommunallag och dataskyddsförordning 
(GDPR) 
Ny kommunallag 
Kanslichef Charlotte Arnell informerar om den nya kommunallagen och beskriver 
bakgrund och utveckling, förändrad struktur och redogör för viktiga förändringar i 
den nya kommunallagen under punkterna: styrelsens ställning, förtroendevalda, 
delegationsregler, anslagstavlan blir digital, och verkställighet av kommunala beslut. 

GDPR-dataskyddsförordningen 
Vidare ger Charlotte Arnell tillsammans med enhetschef Ann Godlund 
socialnämndens ledamöter en kort utbildning om GDPR-dataskyddsförordningen. 
Presentationen innehåller en tillbakablick, bakgrund till GDPR och en överblick av 
det komplexa rättsliga läget. 

Ett antal grundläggande begrepp kopplade till GDPR redovisas, som olika typer av 
personuppgifter, behandling av personuppgifter, personuppgiftsansvarig, 
personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud samt för vem, när, var och när gäller inte 
GDPR. Även de rättsliga grunderna och sanktioner gås igenom. 

Enhetschef Ann Godlund informerar vidare om GDPR ur socialtjänstens perspektiv 
och om SoLPUL (lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten) som kompletterar GDPR och särskilda kategorier av personuppgifter 
som socialtjänsten undantagen får registrera samt rätten till ”personers rätt till 
radering” som också är undantagen socialtjänsten. Vidare visas handlingsplan för 
socialnämnden när det gäller arbetet med GDPR och en lista på vad som ska göras 
samt vilka som är GDPR-ansvariga inom socialförvaltningen. 

Avslutningsvis informerar Charlotte Arnell om att arbetet som nu påbörjas är grunden 
för det vidare digitaliseringsarbetet och att det bör vara ett långsiktigt arbete. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Christer Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), 
Marie-Louise Karlsson (S) samt kanslichef Charlotte Arnell, enhetschef Ann Godlund 
och förvaltningschef Ola Nordqvist. 

Socialnämnden tackar för informationen samt utbildningen och lägger den till 
handlingarna. 
_________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 70

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2018 
(SOCN/2018:7) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen. 

Den reviderade delegationsordningen redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen socialnämndens handling nr 6/2018. 

Sammanfattning av ärendet 
JO har i avgörande uttalat att även beslut om umgängesbegränsning är beslut av 
principiell beskaffenhet och därför inte får delegeras, se Justitieombudsmannen (JO) 
2017-12-21, dnr 7984-2016. Med anledning av JO:s avgörande ändrar socialnämnden 
sin delegationsordning vad gäller beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 
p. LVU till att sådana beslut ska tas av nämnd istället för som tidigare utskott.

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-04-09
• Förslag till reviderad delegationsordning

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) samt 
alkoholhandläggare Linda Fager och Ola Nordqvist. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 71

Internkontrollplan 2018 (SOCN/2014:95) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade internkontrollplanen för 2018. 

Internkontrollplan 2018 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
socialnämndens handling nr 7/2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje 
nämnd upprätta en internkontrollplan i tillräcklig omfattning. 

Socialnämnden har beslutat om Internkontrollplan 2015-2018 som följts upp och 
reviderats för varje år. Internkontrollplanen har varit mycket omfattande och har 
handlat mycket om att följa upp de interna rutiner som tagits fram inom 
förvaltningen. Vid träff med kommunens revisorer och med PWC rekommenderades 
vi att minska antalet kontrollpunkter i internkontrollplanen och att de skall löpa från 
år till år. Med utgångspunkt från detta har en ny internkontrollplan tagits fram i 
samråd med förvaltningens avdelningschefer som på ett tydligt sätt speglar 
förvaltningens behov av kontrollpunkter för 2018. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-04-09
• Förslag till internkontrollplan socialnämnden 2018

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) samt 
förvaltningschef Ola Nordqvist. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 72

Verksamhetsinformation (SOCN/2017:31) 
Dagens verksamhetsinformation utgår och förvaltningschef Ola Nordqvist hänvisar 
till månadsrapporten som skickats med kallelsen. 

Yttrande 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica 
Vemic (SD) samt förvaltningschef Ola Nordqvist. 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
_________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 73

Anmälan av delegationsbeslut SOCN 2018-04-18 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under mars månad 2018 för 
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2018 § 5. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 74 

Meddelanden SOCN 2018-04-18  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden  
2018-03-14 – 2018-04-10. Förteckning över handlingarna finns på 
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
___________________ 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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