ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-12-10

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Föredragande

Justering

Sammanträdesdatum

1

Lejonet/distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 10.30
Sandra Svensson (M)
Ronald Caous (S)
Helena Larsson (L)
Kerstin Hirmas (V)

Jan-Eric Bäck (KD)
Thomas Wijk (S)
Björn Johanson (M)

Carina Wallhult (KD) ersätter Jim Adolfsson (M)
Philip Larsson (M) ersätter Björn Johanson (M)
Gunnar Ånskog (L)

Birgitta Abrahamsson (MP)

Malin Tisell, socialchef
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH
Jessica Vedlund, administrativ chef
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorg
Klara Ivarsson, kommunsekreterare
Marie Gülich, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 66-67
Marie Andersson, utredare §§ 66-67
Kent Lagrell (M) § 69

Justerare

Thomas Wjik (S)

Plats

Kommunhuset Öckerö

Underskrifter
Sekreterare

.............................................................................

Ordförande

.............................................................................

Justerare

.............................................................................

Klara Ivarsson

Sandra Svensson
Thomas Wjik

ANSLAG/BEVIS

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande

Sida

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Socialnämnden
2020-12-10
2020-12-10
Datum för anslags
2020-12-31
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset

Underskrift
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ÖCKERÖ KOMMUN
Socialnämnden

SN § 65

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-10
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Dnr: SN 0061/20

Utnämnande av dataskyddsombud för Socialnämnden
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet. Den personuppgiftsansvarige ska utnämna
ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets verksamhet.
Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Johan Borre kompletterande,
dataskyddsombud, Johan Bergström, som tillträder tjänsten 2021-01-12.
Dataskyddsombudets arbete avser behandlingen av personuppgifter. Behandling av
personuppgifter kan ske utifrån både dataskyddsförordningen och brottsdatalagen . För
att dataskyddsombudet ska ha mandat att arbeta utifrån såväl dataskyddsförordningen
som brottsdatalagen behöver denne utnämnas till dataskyddsombud avseende båda
lagarna.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Bilaga 2: Göteborgsregionens kommunalförbund protokollsutdrag § 216
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att
så sker.

Socialnämndens beslut
Johan Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för socialnämnden, från och
med 2021-01-12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN
Socialnämnden

SN § 66

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-04
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Dnr: SN 0097/20

Revidering av riktlinjer för rapportering enligt Lex Sarah
I 3 kap. 3 § SoL och 6 § LSS anges att insatser inom socialtjänsten och inom verksamheterna enligt LSS ska vara av god kvalitet. Enligt bestämmelserna i båda lagarna ska
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lex Sarah
är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska verka för att risker och
eventuella hinder undanröjas in¬nan risk för missförhållanden uppstår.
Socialförvaltningen ser just nu över hela sitt systematiska kvalitetsarbete och som ett
led i det gjordes en översyn av riktlinjen för lex Sarah. Riktlinjen reviderades dels på
grund av förändrad rollbeskrivning (utredare istället för kvalitetsutvecklare) och dels
för att tydliggöra arbetsprocessen gällande lex Sarah.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-11-25
Bilaga 2: Riktlinjer för rapportering enligt Lex Sarah
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att
så sker.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer de reviderade riktlinjerna för rapportering, utredning, avhjälpande och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och i verksamheter
enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Sida

2020-12-10

SN § 67
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Dnr: SN 0096/20

Riktlinjer för Lex Maria
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal rapportera till vårdgivaren avvikelser inom hälso- och sjukvårdens område. Lex Marias
primära syfte är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad
allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att
liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten
eller dennes närstående genom utredningen så långt som är möjligt skall få klarhet i
vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått. (HSLF-FS
2017:41, Lex Maria, Anmälan om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra
en allvarlig vårdskada)
Socialförvaltningen ser just nu över hela sitt systematiska kvalitetsarbete och som ett
led i det arbetades riktlinjen för lex maria fram.
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-11-25
Bilaga 2: Riktlinjer för rapportering enligt Lex Maria
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att
så sker.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer riktlinjer för Lex Maria.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 0070/19

Redovisning av särskilda delegationsbeslut
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
i enlighet med socialnämndens delegationsordning.
Beslut enligt kommunallagens 13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § som
ska överklagas genom laglighetsprövning ska redovisas för socialnämnden. Övriga beslut redovisas för socialnämndens individutskott. Redovisningen innebär inte att
nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten, utan sker i rent informativt
syfte.
Beslut enligt kommunallagens 13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § under perioden 2020-11-20 – 2020-12-09 redovisas för Socialnämnden.
Delegationsbeslut att rapportera
Ordförandebeslut 2020-12-01 – Revidering av socialnämndens reglemente i samband
med organisatorisk flytt av fritid och kultur

Socialnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2020-12-10
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SN § 69

Information och övriga frågor
1. Räddningstjänsten informerar
Peter Eriksson, räddningschef, informerar om Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO), anspänningstider och fri inryckning vid larm.
2. Rapport från sociala utskottet inom GR
Kent Lagrell (M) informerar om senaste mötet från styrgruppen för
socialvälfärd samt om den diskussion som förs inom Västra Götalandsregionen
om Psykiatrisk mottagning Öckerö.
3. Ekonomisk uppföljning
Malin Tisell, socialchef, informerar om det ekonomiska läget.
4. Personalförsörjning
Malin Tisell, socialchef, Peter Eriksson, räddningschef, Jessica Vedlund, enhetschef, Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FS och Arto Niskala, verksamhetschef ÄM, informerar om personalförsörjningen inom socialförvaltningen och
aktuella rekryteringar.
5. Förvaltningschefen informerar inklusive covid-19
Malin Tisell, socialchef, informerar om läget när det gäller covid-19 och hur socialförvaltningen har anpassat sina verksamheter efter Folkhälsomyndighetens
senaste restriktioner och rekommendationer. Malin Tisell informerar även om
den allmänna lägesstatusen inom förvaltningen.
6. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende.
Inga beslut om särskilt boende som inte verkställts finns fram till och med
2020-12-09.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

