
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-18

 
 
Sammanträde med  Socialnämnden 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 11.00-11.30 
  
Beslutande 

Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande 
Kjell Axell (S) 
Jan Nilsson (C)  
Ann-Charlotte Käck-Karlsson (S) 
Birgitta Liljerås-Larm (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare Monica Mimer (M), tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M) 

Felizia Pedersen Dambo (S), tjänstgörande ersättare för Vernisa Gazibara (S) 
 
 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Elisabeth Werner (SD) 
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare 

Patrik Hedström, socialchef, föredragande 
 
 
Utses att justera Kjell Axell 
 
Justeringens plats  Sociala sektorn 2021-08-23   Paragrafer 17-19 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Marie-Louise Gunnarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Kjell Axell 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  2021-08-18 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-08-18 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2021-08-23 Datum då anslag  2021-09-14 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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  Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  2021-08-18 
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 Upprop   

 Val av justerare   

 Godkännande av föredragningslistan   

 Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen, 
Socialnämnden 

2020/163  

 Anmälningsärenden   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Socialnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-18

 
  

SocN § 17 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2021-08-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocN § 18 Granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen, socialnämnden 
Dnr Socn 2020/163 

Beslut  
Socialnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att granska efterlevnaden av dataskyddsförordningens (GDPR) krav, 
genomfördes en revision av dataskyddsombudet på Höglandsförbundet 
2020–06–25 av socialnämnden. Revisionen genomfördes dels genom kontroll av 
dokumenterade personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen, dels genom 
intervju med chef och medarbetare. 

Det är socialnämnden som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter inom nämndens ansvarsområde. Revisionen syftar till att granska 
den personuppgiftsansvariges övergripande rutiner för efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. 

Uppföljning kommer att ske under fjärde kvartalet 2021. 

I revisionsrapporten pekas några områden ut som prioriterade 
förbättringsområden: 

- Uppdatera registerförteckningen.
- Se över tillvägagångssätt för att undvika skannade dokument till e-posten.
- Informationsblanketter till såväl brukare som anställda.
- Implementering av styrande dokument i sektorn.

Ett arbete pågår inom sociala sektorn kring dessa förbättringsområden. 

- Registerförteckning över personuppgiftshantering är ett ständigt pågående
arbete. Under augusti 2021 görs en genomgång av samtliga gjorda
registerförteckningar och utifrån dataskyddsombudets påpekande görs
korrigeringar.

- Tillsammans med Höglandets IT har mappar skapats dit skannade
dokument kan skickas. Tillgång till mapparna är behörighetsstyrd.

- Inom Individ och familjeomsorgens (IFO:s) verksamhet har en
informationsblankett tagits fram, som ska lämnas ut vid samtliga nybesök.
Blanketten kommer att spridas inom sektorns övriga verksamheter.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2021-08-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Nya riktlinjer för styrande dokument antogs av kommunfullmäktige i april.
Till riktlinjerna ska kopplas en rutin kring implementering av styrande
dokument. Förvaltningen kommer gemensamt ta fram ett material för att
använda i samtliga verksamheter.

Beslutsunderlag  
Revisionsrapport hösten 2020. 
Tjänsteskrivelse av socialchef Patrik Hedström och utvecklingsledare Gunilla 
Bergdalen, 2020-08 06  

6



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 19 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att redovisade ärenden anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Socialchefen redovisar tre Lex Sarah-anmälningar. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion av 
förändrade insatser med anledning av covid -19 och har inga anmärkningar. 
Kommunen har genomfört förändringar för personer med insatser enligt SoL och 
LSS med anledning av covid -19.  
 
IVO har även genomfört en inspektion av samhällsviktiga tjänster i kommunal 
verksamhet. Då kommunen endast har 32 anställda sjuksköterskor, omfattas man 
inte av kravet i bestämmelsen. IVO har därför ingen anmärkning.   
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