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Månadsrapport april 2018
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per april 2018.
Ärendet
Prognosen i månadsrapporten per april 2018 beräknas 313,1 mnkr, vilket motsvarar en positiv
avvikelse jämfört med budgeten på 2,0 mnkr.
Social- och arbetsmarknadsnämnden, SAN160/18, har begärt hos kommunstyrelsen att få
överskrida sitt investeringsanslag under 2018 med 0,9 mnkr. I avvaktan på kommunstyrelsen
beslut, prognosticeras ingen avvikelse för investeringsverksamheten.
Beredning
Sammanfattningsvis bedöms prognosen till 313,1 mnkr. Det är kommunbidragsområdet
Boende, nyanlända, som bedöms positivt avvika mot budgeten med 2,0 mnkr. Nedanstående
tabell visar budget, helårsprognos och avvikelse för respektive kommunbidragsområde:

Omställningsarbete
Inom kommunbidragsområdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder pågår ett
stort omställningsarbete i och med införande av den så kallade ”Trelleborgsmodellen” kallad
för ”Arbetsplats först” i Mölndal. Omställningen medför en ökad belastning för befintlig personal och kan ge ekonomiska effekter. Ett riskområde är ekonomiskt bistånd, då det är starkt
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beroende av hur väl staden lyckas ta emot extratjänster. Ett annat riskområde är hur väl verksamheten kan anpassas till det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga,
som gäller från föregående halvårsskifte.

Utbetalning av försröjningsstöd
Nedanstående visar hur utbetalningarna av försörjningsstöd, uppdelat på flykting respektive ej
flyktingstatus, utveckats under 2017 fram till och med april 2018. I januari 2017 uppgick för
första gången utbetalningarna till mer än 5 mnkr, medan det därefter legat mellan 4,3 mnkr
och för april månad på 4,8 mnkr. Av de 4,8 mnkr var utbetalningarna till flyktingar 1,0 mnkr.

Boenden, nyanlända
I dagsläget beräknas nettokostnaderna för kommunbidragsområdet generera en positiv avvikelse med 2,0 mnkr jämfört med tilldelad budget. Prognosen bygger på en avvägning mellan
hur många nyanlända som mottas, hur fort vidareflyttning till den ordinarie bostadsmarknaden
kan ske samt i vilken takt nya boenden, t ex nya villavagnar, anskaffas.

Investeringsprognos
Social- och arbetsmarknadsnämnden, SAN160/18, har begärt hos kommunstyrelsen att få
överskrida sitt investeringsanslag under 2018 med 0,9 mnkr. Kommunstyrelsen har befogenhet att under löpande budget år omprioritera mellan olika investeringsanslag eller inom ramen
för årets totala investeringsutrymme.
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Av stadens styrprinciper framgår att för investering i inventarier får varje nämnd ett årligt
ramanslag. Detta belopp utgör gränsen för nämnds satsning på inventarier. I avvaktan på
kommunstyrelsen beslut prognosticeras ingen avvikelse för investeringsverksamheten.

Förvaltningen har påbörjat ett förändringsarbete kring digitalisering. I början av året har
samtliga datorer bytts till bärbara datorer. Samtidigt intensifieras införandet av det nya verksamhetssystemet Treserva. Delar av dessa åtgärder belastar investeringsbudgeten.

Expedieras till
Lena Lundkvist, chefsekonom

Mio Sjösten Saba
Socialchef

Lena Lundkvist
Chefsekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-15

§ 19
SAN 215/18

Dataskyddsombud och uppdragsbeskrivning
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut:
Social- och arbetsmarknadsnämnden antar Uppdragsbeskrivning för dataskyddsombud.
Social- och arbetsmarknadsnämnden entledigar Anders Toresson från uppdraget som
personuppgiftsombud, och utser honom till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Den 25 maj 2018 träder den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. I och med
den nya lagen upphör personuppgiftslagen och därmed bestämmelsen om personuppgiftsombud. Dataskyddsförordningen har istället som krav att personuppgiftsansvariga ska utse ett
dataskyddsombud med liknande men utökade uppgifter.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen men ska kontrollera att så sker och vara kontaktperson gentemot registrerade
och tillsynsmyndigheten. Ombudet ska kunna verka självständigt och oberoende gentemot
den personuppgiftsansvarige och bistå med information, råd, tillsyn och kontroll.
Dataskyddsombudet ska utses grundat på yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet
sakkunskap om dataskyddslagstiftning samt förmågan att fullgöra de uppgifter som fastställs i
dataskyddsförordningen.
Stadens nämnder har ett eget personuppgiftsansvar och skyldighet att själva utse ett
dataskyddsombud. Stadsledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på
uppdragsbeskrivning för dataskyddsombud som utgår från dataskyddsförordningen.
Ärendets beredning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-30,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-15

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden antar Uppdragsbeskrivning för dataskyddsombud.
Social- och arbetsmarknadsnämnden entledigar Anders Toresson från uppdraget som
personuppgiftsombud, och utser honom till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut ska vara social- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så sker.
Expedieras till
Datainspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anders Toresson
Social- och arbetsmarknadsnämnden

Dataskyddsombud och uppdragsbeskrivning
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden antar Uppdragsbeskrivning för dataskyddsombud.
Social- och arbetsmarknadsnämnden entledigar Anders Toresson från uppdraget som
personuppgiftsombud, och utser honom till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Den 25 maj 2018 träder den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. I och med
den nya lagen upphör personuppgiftslagen och därmed bestämmelsen om personuppgiftsombud. Dataskyddsförordningen har istället som krav att personuppgiftsansvariga ska utse ett
dataskyddsombud med liknande men utökade uppgifter.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen men ska kontrollera att så sker och vara kontaktperson gentemot registrerade
och tillsynsmyndigheten. Ombudet ska kunna verka självständigt och oberoende gentemot
den personuppgiftsansvarige och bistå med information, råd, tillsyn och kontroll.
Dataskyddsombudet ska utses grundat på yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet
sakkunskap om dataskyddslagstiftning samt förmågan att fullgöra de uppgifter som fastställs i
dataskyddsförordningen.
Stadens nämnder har ett eget personuppgiftsansvar och skyldighet att själva utse ett
dataskyddsombud. Stadsledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på
uppdragsbeskrivning för dataskyddsombud som utgår från dataskyddsförordningen.
Bedömning
En ny tjänst som arkivarie kommer att tillsättas, som bland annat innehåller arbetsuppgifter
inom diarieföring, arkivering och gallring. Med tanke på dessa arbetsuppgifter är det mest
ändamålsenligt att tjänsten också besätter rollen som dataskyddsombud.
I dagsläget är Anders Toresson i sin tjänst som förvaltningssekreterare personuppgiftsombud.
Fram tills tjänsten som arkivarie tillsätts är förvaltningens bedömning att Anders Toresson
upprätthåller uppgiften som nämndens dataskyddsombud, då denne varit med i förvaltningens
arbete att göra sig redo inför den nya dataskyddslagstiftningen.
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Förslaget till uppdragsbeskrivningen utgår från det förslag som stadsledningsförvaltningen
tagit fram och som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen.
Expedieras till
Datainspektionen.

Mio Saba Sjösten
Förvaltningschef

Lena Lundkvist
Chefsekonom
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anders Toresson

Uppdragsbeskrivning dataskyddsombud
Enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU 2016/679 av den 27 april
2016), nedan kallad dataskyddsförordningen, ska en personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Det
åligger Social- och arbetsmarknadsnämnden att upprätta en sådan roll. Ombudets roll är att
kontrollera att dataskydds-förordningen följs inom organisationen genom att till exempel
utföra kontroller och informationsinsatser.
Den uppdragsbeskrivning för dataskyddsombudet som nu upprättats av Social- och
arbetsmarknadsnämndens, i och med sitt ansvar som personuppgiftsansvarig, regleras i
dataskyddsförordningens artiklar 38 och 39.

Dataskyddsombudets ställning i organisationen







Dataskyddsombudet ska vid behov rapportera direkt till förvaltningschef och ska
bjudas in till förvaltningens ledningsgruppsmöten för avrapportering minst två gånger
per år
Dataskyddsombudet får inte ges instruktioner gällande utförandet av uppgifterna som
dataskyddsombud. Den personuppgiftsansvarige får inte heller avsätta eller utsätta
dataskyddsombudet för sanktioner med anledning av att denne utfört sina uppgifter
som dataskyddsombud
Dataskyddsombudet får inte utföra sådana uppgifter och uppdrag som leder till
intressekonflikt med dennes uppdrag som dataskyddsombud
Dataskyddsombudet ska finnas tillgänglig för kontakt med registrerade avseende
frågor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes
rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Fortbildning av dataskyddsombudet
Personuppgiftsansvarig ska säkra att dataskyddsombudet får behövlig fortbildning inom
området och att dennes sakkunskap utvecklas.

Personuppgiftsansvarigs skyldigheter
Personuppgiftsansvarig ska säkerställa att dataskyddsombudet avsätter tillräckligt med tid för
sitt uppdrag som dataskyddsombud.
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Personuppgiftsansvarig ska
 säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor
som rör skyddet av personuppgifter
 stödja dataskyddsombudet i utförandet av dennes uppgifter genom att tillhandahålla de
resurser som krävs för att fullgöra dessa uppgifter
 tillhandahålla de personuppgifter och behandlingsförfaranden som krävs för att
dataskyddsombudet ska kunna sköta sina åtaganden
 kontakta dataskyddsombudet omgående vid konstaterade eller misstänkta
personuppgiftsincidenter
Personuppgiftsansvarig ska säkerställa att dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner
gällande utförandet av sina uppgifter som dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets uppgifter
Information till personuppgiftsansvarig
Dataskyddsombudet ska
 informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige om dennes skyldigheter enligt
stadens styrdokument på området, dataskyddsförordningen och övriga
dataskyddsbestämmelser.
 ge råd till personuppgiftsansvarig gällande konsekvensbedömningar avseende
dataskydd och övervaka genomförandet av konsekvensbedömningen enligt artikel 35 i
dataskyddsförordningen.
 granska och ge råd till den personuppgiftsansvarige vid tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtal.
Information och utbildning av anställda hos personuppgiftsansvarig
Dataskyddsombudet ska löpande informera, ge råd och utbilda anställda som behandlar
personuppgifter om relevanta bestämmelser på området.
Tillsyn och kontroll
Dataskyddsombudet ska övervaka:
 den personuppgiftsansvariges efterlevnad av stadens styrdokument på området,
dataskyddsförordningen och övriga dataskyddsbestämmelser
 den personuppgiftsansvariges rutiner och eventuella strategier på området, inbegripet
ansvarstilldelning samt om anställda har fått ta del av information och utbildning.
Kontakt med tillsynsmyndigheten
Dataskyddsombudet ska samarbeta med den svenska tillsynsmyndigheten för
dataskyddslagstiftningen.
Dataskyddsombudet ska fungera som kontaktperson för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36 dataskyddsförordningen och
vid behov samråda i alla andra frågor.
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Sekretess
Dataskyddsombudet är bundet av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Övrigt
Dataskyddsombudet ska, vid utförandet av sina uppgifter, ta vederbörlig hänsyn till de risker
som är förknippade med en behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning,
sammanhang och syften.

_______________________
Mio Saba Sjöstern
Förvaltningschef

________________________
Lena Lundkvist
Chefsekonom
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Magnus Heimdahl
Social- och arbetsmarknadsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden till
nämnden 2018
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut och
meddelanden till nämnden för perioden 2018-04-19 till och med 2018-05-17
Ärendet
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas löpande till Social- och
arbetsmarknadsnämnden enligt rutiner som fastställts av Social- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslut som fattats efter vidaredelegering ska löpande anmälas till förvaltningschef som
vidaredelegerat beslutanderätten.
De anmälda besluten redovisas vid Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden
enligt förteckning.
Följande delegationsbeslut och meddelanden anmäls härmed till nämnden







Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15 §§19-21
Social- och arbetsmarknadsnämndens sociala utskotts protokoll 2018-04-20 §§192-195
Social- och arbetsmarknadsnämndens sociala utskotts protokoll 2018-05-02 §§ 196-223
Social- och arbetsmarknadsnämndens sociala utskotts protokoll 2018-05-15 §§ 224-247
Delegeringsbeslut, 2018-05-03 förordnade av tf. verksamhetschef
Avsiktsförklaring kring medverkan i studie om digitalisering/automatisering och
”Trelleborgsmodellen”, 2018-05-02

Magnus Heimdahl
Nämndsekreterare
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