
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

Plats och tid Rådasjön, kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-18:00, 
18:03-18:10 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Kajsa Lackovic (S) (vice ordförande) 
Eva Karlsson (M) (2:e vice ordförande) 
Tommy Brundin (M) 
Inger Axelsson (KD) 
Jonas Andersson (S) 
Birgitta Berntsson (S) 
Marie Davidsson (V) 
Jenny Spiik (SD) §§14-19, §§21-22 
Danuta Wahlberg (SD) §§23-24 ersätter Jenny Spiik (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Inger Hildén (L) 
Jan Gustavsson (KP) 
Robin Hododi (S) 
Gunnar Ekeroth (MP) 
Danuta Wahlberg (SD) §§14-19, §§21-22 

Övriga närvarande 
Pernilla Widholm Jolgård (personalföreträdare) §§14-19, §§21-22 
Sara Friedrichsen CSG (personalföreträdare) §§14-19, §§21-22 
Lena Gustavsson (personalföreträdare) §§14-19, §§21-22 Agneta 
Svensson (personalföreträdare) §§14-16 
Peter Lönn (kommundirektör) §§14-19, §§21-22 
Malin Johanssson (sektorschef för socialtjänst) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§14-19, §§21-22 
Håkan Hammarbäck (nämndsekreterare) 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Tannaz Ghaderi (kanslichef) §§14-19, §§21-22 

Utses att justera 
Kajsa Lackovic 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2023-01-18 14:00 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

Protokollet omfattar §§14-19, §§21-24 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Håkan Hammarbäck 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Maria Kornevik Jakobsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Kajsa Lackovic  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Socialnämnden 

2023-01-11 

2023-01-19 Datum då anslag 2023-02-10 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Håkan Hammarbäck 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 14 Fastställande av föredragningslista 
§ 15 Ordförandeinitiativ om val av ständig justerare i socialnämnden för mandatperioden 2023–

2026 
§ 16 Presentation av sektorn för socialtjänst 
§ 17 Årsplan för socialnämnden 2023 
§ 18 Dataskyddsombud för socialnämnden 
§ 19 Socialnämndens plan för intern kontroll 2023 
§ 21 Delgivning av verksamhetsplan 2023-2025 för socialnämnden 
§ 22 Delgivningar 2023 
§ 23 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 24 Anmälan av delegationsbeslut från socialnämndens myndighetsutskott samt från 

välfärdsnämndens myndighetsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 14 

Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Ordförandeinitiativ om val av ständig justerare i socialnämnden för mandatperioden 
2023-2026, tas upp som ärende 2. 

 Nytt ärende, Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av ej verkställt beslut, mål 
143 11- 22, tas upp som ärende 7. 

 Nytt ärende, Delgivning av verksamhetsplan 2023-2025, tas upp som ärende 8. 
 Nytt ärende, Delgivningar 2023, tas upp som ärende 9. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 15  Dnr 2023SOCN29 

Ordförandeinitiativ om val av ständig justerare i socialnämnden för 
mandatperioden 2023–2026  
 
Beslut 
Socialnämnden utser 1:e vice ordförande till ständig justerare av nämndens protokoll. Om 1:e 
vice ordförande inte närvarar på sammanträdet ska nämnden utse annan ledamot eller 
tjänstgörande ersättare. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) initierade ett ärende om val av ständig justerare i 
socialnämnden för mandatperioden 2023–2026, i skrivelse daterad 9 januari 2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson (C) om val av ständig justerare i 

socialnämnden för mandatperioden 2023–2026, 9 januari 2023. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att socialnämnden utser 1:e vice ordförande till 
ständig justerare av nämndens protokoll samt att om 1:e vice ordförande inte närvarar på 
sammanträdet ska nämnden utse annan ledamot eller tjänstgörande ersättare. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 16 

Presentation av sektorn för socialtjänst 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Johansson, sektorschef för sektorn för socialtjänst, presenterar sektorn för socialtjänst. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 17  Dnr 2022SOCN4 

Årsplan för socialnämnden 2023  
 
Beslut 
Socialnämnden noterar Årsplan för socialnämnden 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för socialnämnden 2023 innefattar årligen återkommande ärenden till nämnden, samt 
på vilket sammanträde under året de olika ärendena bör behandlas. 
  
Årsplanen ger en överblick och används som ett stöd av ordföranden och förvaltning vid 
planering av arbetet. Löpande ärenden som nämnden tar under perioden under ett år ingår inte 
i årsplanen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 november 2022 
 Årsplan för socialnämnden 2023, 28 november 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 18  Dnr 2022SOCN3 

Dataskyddsombud för socialnämnden  
 
Beslut 
Socialnämnden utser Johan Bergström och Malin Eriksson, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, till dataskyddsombud enligt Dataskyddsförordningen och enligt 
brottsdatalagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Av Dataskyddsförordningen följer att en personuppgiftsansvarig 
myndighet eller offentligt organ ska utse ett dataskyddsombud. 
  
Dataskyddsombudens uppgifter är bland annat att övervaka att organisationen behandlar 
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. 
  
Till uppgifterna hör även att ge råd och information inom myndigheten angående gällande 
dataskyddsbestämmelser, att ge råd och stöd vid konsekvensbedömningar och att samarbeta 
med Integritetsskyddsmyndigheten. 
  
Behandling av personuppgifter kan ske både enligt Dataskyddsförordningen samt enligt 
brottsdatalagen (2018:1177). Brottsdatalagen är tillämplig när nämnden behandlar 
personuppgifter för att verkställa vissa straffrättsliga påföljder inom socialtjänsten. Av 
brottsdatalagens bestämmelser följer att nämnden ska utse ett eller flera dataskyddsombud 
vars uppgift är att kontrollera att nämnden behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt 
sätt och i övrigt fullgör sina skyldigheter. 
  
Härryda kommun ingår sedan 2018 i ett samverkansavtal med Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) och sju andra kommuner om att gemensamt bära kostnaderna och 
fördela resurserna av två centralt placerade dataskyddsombud (DSO) Johan Bergström och 
Malin Ericsson. 
  
Förvaltningen föreslår att socialnämnden utser Johan Bergström och Malin Ericsson till 
dataskyddsombud enligt Dataskyddsförordningen samt enligt 3 kap.13 § brottsdatalagen 
(2018:1177). 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 november 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 19  Dnr 2022SOCN9 

Socialnämndens plan för intern kontroll 2023  
 
Beslut 
Socialnämnden antar Plan för intern kontroll 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 § 213, ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för intern kontroll. 
 
Förvaltningen har genomfört en riskidentifiering där risker bedömts och värderats utifrån 
sannolikhet och konsekvens. Befintliga åtgärder samt tillkommande åtgärder för att undanröja 
eller förebygga riskerna har kartlagts. Utifrån denna riskidentifiering har sedan ett antal 
riskområden valts ut för att vara föremål för intern kontroll, det vill säga en kontroll av att 
åtgärderna för att undanröja eller förebygga risken, fungerar som avsett. I planen för intern 
kontroll föreslås socialnämnden fyra riskområden att kontrollera under 2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 2 december 2022 
 Socialnämndens plan för intern kontroll 2023, 5 december 2022 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 21  Dnr 2023SOCN25 

Delgivning av verksamhetsplan 2023-2025 för socialnämnden  
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden delges verksamhetsplan 2023-2025 för socialnämnden. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 22  Dnr 2023SOCN23 

Delgivningar 2023  
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden delges beslut från IVO efter tillsyn på Attendo Säteriet, 3.5.1-27480/2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

13 / 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 23 

Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt 
förordnade ledamöter och tjänstemän 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av beslut i brådskande individärenden, fattade av 
ordförande och förordnade ledamöter. Förteckning över anmälda beslut daterad den 9 januari 
2023 för perioden den 18 december 2022 till och med den 9 januari 2023, föreligger. 
  
Socialnämnden noterar att inga beslut om begäran om handräckning för genomförande av 
vård eller omhändertagande med stöd av LVU, fattade av förordnade tjänstemän inom 
Härryda kommun samt inom socialjouren i Göteborgs Stad, finns att redovisa för perioden 
den 18 december 2023 till och med den 9 januari 2023. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 24 

Anmälan av delegationsbeslut från socialnämndens 
myndighetsutskott samt från välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från välfärdsnämnden till 
välfärdsnämndens myndighetsutskott den 20 och 28 december 2022 samt från 
socialnämndens myndighetsutskott den 11 januari 2023. Protokoll från välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts sammanträden den 20 och 28 december 2022 samt från socialnämndens 
myndighetsutskotts sammanträde den 11 januari 2023 föreligger. 
  
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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