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Socialnämnden
Protokoll
2020-03-24
Plats och tid

Socialförvaltningen, Sidenvägen 7 F
kl. 14:00-15:40

Beslutande

Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande)
Leif Hansson (S) (vice ordförande)
Maria Adrell (V)
Oscar Allard (S) ersätter Margaretha Svensson (S)
Sebastian Aronsson (S) ersätter Anna-Maria Olsson (S)
Inger Carlborg (M)
Lars-Ivan Gustafsson (S)
Ingbritt Johansson (C)
Karin Josefsson (L)
Heide Kamperin (L)
Britt Andersson Näsman (S)
Ann-Lie Tulokas- Olsson (KD)
Kristina Poulsen (SD)

Övriga deltagare

Elisabeth Mark Lewander (nämndsekreterare)
Karin Alvermalm (Förvaltningschef)
Tanja Mattsson (Avdelningschef vuxna) §20
Mick Bauer §20

Utses att justera

Leif Hansson

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§20-22

Sekreterare

Elisabeth Mark Lewander
Ordförande

Eva-Lotta Pamp
Justerande

Leif Hansson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
2020-03-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslags
nedtagande
Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F

Utdragsbestyrkande
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§ 20
§ 21
§ 22

Information och överläggningar
Pandemiplan för socialförvaltningen
Sociaförvaltningens organisation för GDPR

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Information och överläggningar
A/ Suicidprevention
B/ Ekonomisk uppföljning
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 21 2020.026 SN

Pandemiplan för socialförvaltningen
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen rekommenderar
att alla har en beredskap för hur verksamheten ska bedrivas under de förutsättningar som
råder vid en pandemi. Det gäller särskilt samhällsviktig verksamhet.
Med anledning av rådande pandemi COVID-19 och då flera av förvaltningens verksamheter
utgörs av en sådan samhällsviktig verksamhet, har tidigare beslutad pandemiplan, 2009-0901, SN §93, reviderats. Planen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och möjlig
omställning för att upprätthålla de mest kritiska verksamheterna inom förvaltningen och gäller
vid ett större influensautbrott eller liknande som väsentligt påverkar samhällets funktioner
under en tid av 1-4 veckor. Om ett utbrott varar längre tid än fyra veckor behöver planen
revideras alternativt en ny beredskapsplan tas fram.

Beslut
Socialnämndens beslut
Pandemiplan för socialförvaltningen antas.

Expedieras till
Förvaltningschef
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 22 2020.012 SN

Sociaförvaltningens organisation för GDPR
Ärendebeskrivning
EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den
25 maj 2018. Socialnämnden antog 2018-04-17 "Riktlinje för hantering av personuppgifter
inom socialförvaltningens verksamhet", § 41.
Socialnämnden har personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter som sker i
nämndens verksamhet och ansvarar för att utse de företrädare som ska se till att arbetet
sköts enligt riktlinjen. Socialnämnden beslutade om organisation för GDPR-arbetet 2018-0522, §63.
Beredning
Socialförvaltningen har organiserat om den centrala staben med anledning av ekonomiska
utmaningar för förvaltningen. Funktionen administrativt ansvarig har upphört. Istället föreslås
den nya tjänsten som förvaltningssekreterare, där nämndsekreteraruppdraget är en del av
tjänsten, att vara dataskyddsredogörare framöver.
Socialförvaltningen föreslår att den uppdaterade organisationen kring GDPR inom
socialnämndens verksamhet ser ut som följer:
Dataskyddsredogörare
Förvaltningssekreterare med nämndsekreteraruppdrag är socialförvaltningens
dataskyddsredogörare. Samordnar och driver förvaltningens arbete med hantering av
personuppgifter och följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning.
Biträdande dataskyddsredogörare
Systemförvaltare/Registrator är biträdande dataskyddsredogörare och stödjer
dataskyddsredogöraren i det löpande arbetet. En viktig uppgift är ansvar för förvaltningens
register över personuppgiftsbehandlingar.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens reviderade organisation för GDPR.

Expedieras till
Förvaltningssekreterare med nämndsekreteraruppdrag.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

