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Beslutande

Krister Olsson (S), ordförande
Ida Andersson (C), tjg. ersättare för Håkan Andersson (C)
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Hans Lindström (SD), vice ordförande
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- (FI)

Övriga deltagare
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Anna Johnsson, § 72
Sara Månsson, nämndsekreterare
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Ärendet § 70 "Åtgärder med anledning av antagen kompletteringsbudget för
2018".
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Dnr SN 98-2017, KS 3-2017

§ 70 Åtgärder med anledning av antagen
kompletteringsbudget för 2018
Socialnämndens beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden får i uppdrag att ta fram ett förslag till
handlingsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 §
57.
2. Handlingsplanen ska redovisas för socialnämnden vid nästa
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut 180423 § 57 i ärende om
kompletteringsbudget för 2018. Följande beslutspunkter påverkar
socialnämndens budget:
3. Socialnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en
reducering av budgetramen med 975 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde
den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.
14. Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten med
hänsyn till ny ram.
Punkten 3 ska redovisas till kommunstyrelsen i maj månad, före
socialnämndens ordinarie sammanträde ordföranden och vice ordföranden får
därför i uppdrag av socialnämnden att ta fram ett förslag till handlingsplan i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 57.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Ordföranden och vice ordföranden får i uppdrag att ta
fram ett förslag till handlingsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2018-04-23 § 57. 2. Handlingsplanen ska redovisas för socialnämnden vid
nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 129-2017, KS 298-2017

§ 71 Utseende av tillfälligt dataskyddsombud
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden utser Petra Andersson till dataskyddsombud för
nämnden från och med den 25 maj 2018.
2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Reglerna om dataskyddsombud börjar gälla samtidigt som
dataskyddsförordningen 1, den 25 maj 2018.
Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett
dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen fattade 2012-01-16 beslut om att utse Axel Danielsson, Axel
Danielsson Konsult AB till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Svalövs
kommun har fram till den 25 maj personuppgiftsombudet Axel Danielsson.
Därefter har han avsagt sig uppdraget.
Fram tills det att en beredskaps- och säkerhetssamordnare har påbörjat sin
anställning uppdras respektive nämnd/styrelse att för sina
personuppgiftsbehandlingar förordna ett tillfälligt dataskyddsombud och
meddela kommunstyrelsekontoret därom som meddelar Datainspektionen
dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Beslutsunderlag
Artiklarna 37-39 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ärendebeskrivning
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och
i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt
förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39 (art. 37.5)
Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
dataskyddsombudet är insatt, i rätt tid och på rätt sätt, i allt frågor som berör
skyddet av personuppgifter (art. 38.1)
Den personuppgiftsansvarige ska hjälpa dataskyddsombudet att utföra sina
arbetsuppgifter. De inkluderar att ge tillräckliga resurser för arbetet, tillgång till

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
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Utdragsbestyrkande
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informationen och personuppgiftsbehandlingarna samt att hjälpa till så att
personuppgiftsombudet kan bibehålla sin sakkunskap (art. 38.2).
Dataskyddsombudets uppgifter (art. 39):
-

Informera och ge råd till personuppgiftsansvariga samt anställda.

-

Övervaka att reglerna i förordningen och andra dataskyddsregler
efterlevs (även andra medlemsstaters regler).

-

På begäran ge råd i den ”konsekvensbedömning” som ska göras och se
till att den följs.

-

Samarbeta med Datainspektionen och bl.a. vara kontaktpunkt.

-

Iaktta den ”riskbaserade approachen” d.v.s. ta hänsyn till de risker som
en personuppgiftsbehandling kan innebära.

-

Vara tillgänglig för de registrerade som kan kontakta ombudet för
utövande av sina rättigheter som registrerad.

Den personuppgiftsansvarige ska offentliggöra dataskyddsombudets
kontaktuppgifter och meddela dessa till Datainspektionen (art. 37.7).

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Socialnämnden utser Petra Andersson till
dataskyddsombud för nämnden från och med den 25 maj 2018. 2.
Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SAMA, MAN, JEMO, PAAN )

Justerare
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Dnr SN 40-2018

§ 72 Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31
Socialnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 för Socialnämnden noteras.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med
den 31 mars 2018. Avvikelsen till och med mars är för Politisk organisation 28
tkr, Individ- och familjeomsorg 1 331 tkr och Arbetsmarknad -196 tkr.
Socialnämndens föreslog kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
2018-02-28, § 33, att överföra 1 461 tkr i budgetmedel till vård- och
omsorgsnämnden. Bakgrunden till detta är att det under 2017 har bildats en
kvalitets- och utvecklingsenhet, som är en övergripande enhet inom sektor
social omsorg. Enhetens uppdrag är att stödja hela sektor social omsorg, vilket
innebär att enheten är till gagn för båda nämnderna. Budgetmedel 2018
omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för två befintliga
administrativa tjänster.
Överföringen av budgetmedel har vid tidpunkten för denna uppföljning inte
behandlats av kommunfullmäktige, vilket innebär att dessa medel om 1 461 tkr
alltjämt ligger kvar i socialnämndens budget.
Prognosen för helår 2018 visar en avvikelse för Politisk organisation med 100
tkr och Individ- och familjeomsorg med 11 tkr med anledning av ovanstående.
Arbetsmarknad visar en prognos lika med budget.
Inom Individ och familjeomsorg, omsorg vuxna samt barn och ungdom,
prognostiseras en negativ avvikelse om 1 450 tkr som avser placeringar.
Sammantaget innebär detta att socialnämndens faktiska prognos för 2018 är
negativ med 1 450 tkr.

Beslutsunderlag
Uppföljning och prognos Socialnämnden 2018-03-31
Socialnämndens protokoll 2018-02-28, § 33

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 för Socialnämnden
noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AAJN, JEMO, MLLG)
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§ 73 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 1561-18
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 12838-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 11716-17
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 1344-18
Lunds tingsrätt, Mål nr T 699-18
Lunds tingsrätt, Mål nr B 4890-17
Kommunfullmäktiges beslut från 2018-03-26: ”Uppföljning av fördelning statlig
ersättning nyanlända (vuxna och familjer med uppehållstillstånd)”.
Kommunfullmäktiges beslut från 2018-03-26: ”Uppföljning av fördelning av
statlig ersättning för ensamkommande barn (med uppehållstillstånd)”.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 74 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Martina Bach informerar om FINSAM.
Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om:
a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2018
Januari: 121
Februari: 96
Mars: 117
b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2018
Januari: 169
Februari: 165
Mars: 153
c) Utbetalt försörjningsstöd 2018
Januari: 766 500 kr
Februari: 720 087 kr
Mars: 851 026 kr
d) Vice ordförande Hans Lindström tjänstgör under perioden 2018-04-27 –
2018-04-29.
Verksamhetschef IFO Mikael Lindberg informerar om:
e) Personal- och verksamhetsfrågor
f) Ekonomi
g) Återrapportering av statsbidrag/externa medel
h) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder
i) Flyktingmottagning och HVB-hem
j) Orosanmälningar från skolor
k) Lex Sarah-anmälan
Protokollet ska skickas till:
-
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