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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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§ 12 Anmälan av Handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och
biståndshandläggare i Stockholms stad
Dnr 3.5-255/2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-01.
I Stockholms stads budget för 2015 fick kommunstyrelsen i
uppdrag att i samråd med socialnämnden ta fram en
stadsövergripande handlingsplan för förbättrad arbetssituation för
socialsekreterare och biståndshandläggare. Implementeringsarbetet
med handlingsplanen påbörjades 2016 och arbetet fortsätter under
2019. Arbetet med handlingsplanen har skett i samarbete mellan
stadsledningskontoret, äldreförvaltningen, socialförvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna.
Rapporten av arbetet med handlingsplanen 2015 – 2018 har
sammanställts av socialförvaltningen. I rapporten redovisas på en
övergripande nivå det arbete som gjorts inom ramen för
handlingsplanen. En uppföljning av den övergripande
personalrörligheten visar att den har minskat för både
socialsekreterare och biståndshandläggare sedan 2016, vilket kan
ses som en indikation på att arbetssituationen har förbättrats. Den
följeforskare som varit knuten till arbetet menar att det
utvecklingsarbete som pågått i närmare fyra år verkar ha gett
positiva resultat. Enligt förvaltningens uppfattning är det angeläget
att det pågående utvecklingsarbetet fortskrider för att den positiva
utvecklingen ska bibehållas.
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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