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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-02-04

Plats och tid

Silen samt digitalt, 2021-02-04 klockan 14:00-15:00

Beslutande

Rolf Emanuelsson (C), ordförande
Liv Pettersson (S), vice ordförande
Agneta Eklund (S)
Hans Karlsson (S)
Märta Ruus (S)
Esbjörn Andersson (C)
Kerstin Andersson (KD)
Mogens Nielsen (KD)
Torleif Ås (M)
Anna-Lena Knutsson (L)
Elisabeth Larsson (MP), ersättare för Johanna Moheim (SD)

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, sekreterare
Jessica Bergman, verksamhetschef vård och omsorg
Ulrika Ling, verksamhetschef IFA
Andréa Grindenäs, tekniskt ansvarig

Justeringens plats och tid

Administrativ avdelning 2021-02-09

Paragrafer

§1 - §7

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Rolf Emanuelsson
Justerare

Mogens Nielsen

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2021-03-03
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-02-04
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Sammanträdesdatum

2021-02-04

Stöd- och omsorgsnämnden

§1

Dnr

Verksamheten informerar
Sammanfattning
Verksamhetschef Jessica Bergman informerar kring pandemin och åtgärder
som införts i verksamheterna.
Smittan är för närvarande under kontroll.
Vaccinationerna har startat.
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§2

2021-02-04

Dnr

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
- Hemställan tillfälligt lokalt besöksförbud
- Hjälpmedelsnämnden 2020-11-24 Protokoll
- SKL Meddelande, Överenskommelse Välfärdsteknik med äldre i
focus 2021
- Värmlands läns Vårdförbund Protokoll Direktionen 2020-10-14
inkom 2020-12-18
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (9)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-04

Stöd- och omsorgsnämnden

§3

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av stöd och omsorgsnämnden antagen
delegationsordning. Redovisningen innebär inte att stöd och
omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot
står det stöd och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut på listor

Förslag till beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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2021-02-04

Stöd- och omsorgsnämnden

§4

Dnr SOO/2021:3

Val av dataskyddsombud
Sammanfattning
Nuvarande dataskyddsombud Lina Johannesson har bytt tjänst och uppdraget
som dataskyddsombud ska ligga på kommunjurist.
I enlighet med dataskyddsförordningen måste respektive
personuppgiftsansvarig, som är en myndighet, utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets ansvar
- Självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed
- Fortlöpande ge råd och synpunkter om lagen och dess tillämpning
- Om den personuppgiftsansvarige inte inom rimlig tid rättar till påpekade
brister har ombudet skyldighet att anmäla förhållandet till Datainspektionen
- Granska förteckningen över de behandlingar som den
personuppgiftsansvarige genomför
- Hjälpa de registrerade att erhålla rättelse
- Vara rådgivande vid utvecklingsprojekt och nyanskaffning av IT system
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-01-21 § 4
Kommunstyrelsen 2020-12-02 § 186
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Fd kommunjurist Lina Johannesson entledigas från uppdraget som
dataskyddsombud för stöd och omsorgsnämnden.
2. Kommunjurist/utredare, Marcus Hansson, utses till dataskyddsombud för
stöd och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Kommunstyrelsen
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Stöd- och omsorgsnämnden

§5

2021-02-04

Dnr SOO/2021:27

Nedläggande av faderskapsutredning
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighet
och sekretesslagen, OSL.
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§6

2021-02-04

Dnr SOO/2021:28

Nedläggande av faderskapsutredning
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighet
och sekretesslagen, OSL.
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§7

2021-02-04

Dnr SOO/2021:29

Nedläggande av faderskapsutredning
För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket Offentlighet
och sekretesslagen, OSL.
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