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§ 54 Justering och fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut
Leslie Öqvist (L) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 15 juni 2018. 

Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Leslie Öqvist (L) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 15 juni 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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§ 55 Initiativ Liberalerna (L): Information om hantering av 
personuppgifter i förhållande till nya dataskyddsförordningen 
(GDPR)

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2018-04-17 efter ett initiativ från Liberalerna (L) att ge förvaltningen i uppdrag 
att återkomma till socialnämnden med information kring hur man hanterar personuppgifter i 
förhållande till nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen 
ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL) och ställer högre krav på hur olika aktörer får behandla 
personuppgifter. 

Den organisation eller myndighet som vill behandla personuppgifter måste ha tydliga ändamål och 
rättsliga grunder för behandlingen. Behandlingen ska omfatta så få personuppgifter som möjligt för att 
uppnå ändamålet och uppgifterna ska raderas när de inte längre behövs. Behandlingen ska dessutom 
ske på ett säkert sätt.  

Den nya lagstiftningen innebär att personuppgifterna tillhör individen och därav har de registrerade fått 
starkare rättigheter till bland annat registerutdrag, rättelse, radering och information om behandlingen 
som sker.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Thomas Rydén, 2018-05-28

Protokoll Socialnämnd, § 35 Initiativ Liberalerna (L): Information om hanteringen av personuppgifter i 
förhållande till nya dataskyddsförordningen (GDPR), 2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Thomas Rydén, sf

Agneta Franzén, sf 
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§ 56 Initiativ Socialdemokraterna (S): Information om avtal och 
tillstånd Norlandia

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Norlandia Care har ännu inte fått tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Norlandia Care 
har begärt att Vaxholm stad övertar driften i egen regi av verksamheten särskilt boende utifrån att de 
inte fått  det tillstånd som krävs för att driva verksamheten. Norlandia Care har överklagat beslutet och 
IVO har överlämnat tillståndsärendet för avgörande till Förvaltningsrätten. 

Norlandia Care har lämnat in förslag på ny förutsättning för nattbemanning till IVO, men ännu inte fått 
något svar. IVO har begärt en handlingsplan från Norlandia Care hur överlämningen till Vaxholms stad 
skall gå till. Handlingsplanen inlämnades till IVO den 28/5.

Samtidigt med ovanstående förbereder en projektgrupp, bestående av representanter från 
förvaltningen samt ordförande i SN, ett övertagande av verksamheten. Projektgruppen har deltagit vid 
informationsmöte med personal och anhöriga/närstående. Ytterligare möten är planerade till hösten.

En ny upphandling förbereds omgående för att driva verksamheten på entreprenad. En arbetsgrupp har 
påbörjat planeringen av detta.

Veckovisa samverkansmöten, mellan staden och Norlandia, är planerade under juni och juli och augusti.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm
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§ 57 Revidering av socialnämndens delegeringsordning 2018

Socialnämndens beslut
Reviderad delegeringsordning för socialnämnden antas.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog 2016-03-10 nuvarande delegeringsordning (2016/§18). 

Efter att delegeringsordningen antogs år 2016 har en ny kommunallag trätt i kraft och i juli 2018 blir en 
ny förvaltningslag gällande. Förvaltningens förslag till reviderad delegeringsordning är anpassad för att 
överensstämma med aktuella lagar. Vidare så har tjänstetitlarna på förvaltningen förändrats sedan år 
2016 och har därför uppdaterats i förslag till ny delgeringsordning. 

Förslaget är att handläggarnas delegation ska vara begränsad för de insatser där bistånd beviljas i 
timmar. Enskilda biståndsbeslut där det beviljas många timmar är kostsamma och därav bör ansvarig 
chef vara insatt och informerad om ärendet. Dessutom kräver ofta ärenden där den enskilde beviljas 
många timmar mer arbete och tätare uppföljningar av handläggaren och därav av bör ansvarig chef 
även ur ett arbetsperspektiv ha god kännedom om ärendet.  

Slutligen har det i förvaltningens förslag till reviderad delgeringsordning gjorts ett antal förtydliganden 
som i sig inte påverkar hur delegationen ser ut men som ska göra det lättare att förstå 
delgeringsordningen.

Utifrån ovanstående resonemang föreslår socialförvaltningen att socialnämnden antar förvaltningens 
förslag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-05-29

Socialnämndens delegeringsordning 2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, sf 

6



Protokoll Socialnämnden
2018-06-12

Änr SN 2018/3.009
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 58 Utestående uppdrag 2018

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag, 2018-05-22 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, sf 
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§ 59 Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med 
socialnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden.

Beslut inom myndighetsutövning sammanställs utifrån beslutstyp. Antal fattade beslut inom varje 
beslutstyp redovisas, tillsammans med en totalkostnad, när det är möjligt. Detta i syfte att ge en 
överblick över hur många beslut som har fattats under perioden, samt den totala kostnaden för varje 
beslutstyp. Kostnader redovisas i faktiska kostnader för individ- och familjeomsorg och 
bostadsanpassningsbidrag, samt i schablonkostnader för vård och omsorg. Detta eftersom kostnader för 
individ- och familjeomsorg och bostadsanpassningsbidrag redovisas i verksamhetssystemet, men inte 
kostnader för vård och omsorg. 

Följande delegeringsbeslut redovisas avseende perioden 2018-05-01 till och med 2018-05-31.

 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg.
 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg.
 Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag 
 Sociala utskottet §§ 14–18/2018

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-05-31

Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO),           
2018-05-01-2018-05-31.

Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO), 
2018-05-01-2018-05-31.

Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassningsbidrag (BAB),          
2018-05-01-2018-05-31.
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