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§ 10
Remiss av Institutet för språk och folkminnens
rapport ”Språkcentrum för nationella minoritetsspråk”
Dnr 1.6-251/2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-02.
Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att
utreda formerna för hur språkcentrum för finska och meänkieli kan
organiseras samt utreda förutsättningarna för motsvarande
funktioner för jiddisch och romani chib.
I delrapporten ”Språkcentrum för nationella minoritetsspråk”, som
har remitterats bland annat till Stockholms stad, föreslås att
språkcentrum för finska och meänkieli inrättas inom institutet.
Språkcentrumet för finska placeras i Uppsala och centrumet för
meänkieli placeras i Kiruna och Övertorneå. Språkcentrumens
uppgifter är bland annat att främja och stimulera ökad användning
av finska och meänkieli, bistå med sakkunskap och utveckla
metoder för att bruka språken. Äldreförvaltningen ställer sig positiv
till utredningens förslag om inrättande av språkcentrum då det finns
ett behov av språkrevitaliserande insatser för dessa språk.
Äldreförvaltningen ställer sig även positiv till språkcentrum som
modell för språkrevitalisering.
Yrkanden
Ordföranden Erik Slottner (KD) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 11 Behandling av personuppgifter enligt GDPR i
äldrenämndens verksamhet
Dnr 1.1.3-156/2019
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
om behandling av personuppgifter enligt GDPR i
äldrenämndens verksamhet.
2. Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samråd
med dataskyddsombudet göra nödvändiga uppdateringar av
ärendet. Väsentliga uppdateringar anmäls till äldrenämnden.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-03-20.
Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet.
Vid behandling av personuppgifter måste svenska myndigheter
följa dataskyddsförordningen (GDPR), samt Lag med
kompletterande bestämmelser om tillämpning av EU:s
dataskyddsförordning (2018:218), som förtydligar under vilka
förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av GDPR.
I Stockholms stad är varje nämnd personuppgiftsansvarig för all
behandling av personuppgifter inom sin verksamhet.
I ärendet beskrivs hur äldrenämnden samlar in, använder, lämnar ut
och lagrar personuppgifter, samt vilka rättigheter en privatperson
har gentemot äldrenämnden som personuppgiftsansvarig.
Yrkanden
Ordföranden Erik Slottner (KD) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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