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NOSAU § 36

Ärendelista

Beslut

Signature reference: e5c06faa-cb2c-4cc5-a1f2-01196be589f3

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar
att ta bort ärende 6 enligt kallelsen, Information från huvuduppdrag Hälsa från
dagens sammanträde.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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NOSAU § 37

Dnr. NOS 2021/116,

Framtidens mat
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson informerar arbetsutskottet om möjligheter
kring Framtidens mat, hur äldre i ordinärt boende kan ansöka om hjälp med
matdistribution av sitt huvudmål.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och
stöd besluta
att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att utreda framtidens mat och återkomma till
nämnden med en rapport. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden under våren
2022.

Yrkanden

Signature reference: e5c06faa-cb2c-4cc5-a1f2-01196be589f3

Ingela Sylwander (M) yrkar, med bifall av Sonny Rosén (L), att nämnden för
omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och stöd
besluta att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att utreda framtidens mat och
återkomma till nämnden med en rapport. Uppdraget ska återrapporteras till
nämnden under våren 2022.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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NOSAU § 38

Covid-19
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar arbetsutskottet om aktuell
situation i kommunen gällande covid-19 samt vaccinering.

Beslut

Signature reference: e5c06faa-cb2c-4cc5-a1f2-01196be589f3

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar
att ha tagit del av informationen.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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NOSAU § 39

Återkoppling avseende verksamhetsövergång
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Charlotte Sandström informerar arbetsutskottet om
verksamhetsövergången från särskilda boendet Kungshaga till Humana Sommarsol
och som sker under perioden 2-11 juni.

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar

Signature reference: e5c06faa-cb2c-4cc5-a1f2-01196be589f3

att ha tagit del av informationen.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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NOSAU § 40

Dnr. NOS 2019/78,

Dataskyddsombud för nämnden för omsorg och stöd
Ärendebeskrivning
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den
25 maj 2018. Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt
organ utnämna ett dataskyddsombud (DSO). DSO:s ställning och uppgifter
regleras i artikel 38-39. Enligt artikel 38 ska DSO utses utifrån yrkesmässiga
kvalifikationer, i synnerhet gällande kunskap om lagstiftning och praxis kring
dataskydd, samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.
I rollen som DSO ingår bland annat övervaka efterlevnaden av förordningen och
den personuppgiftsansvariges (PuA) strategi för skydd av personuppgifter,
informera och ge råd om de skyldigheter som vilar på PuA enligt denna förordning
och att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten,
Integritetsskyddsmyndighete (IMY). En fullständig beskrivning av uppgifterna
finns i artikel 39.
Nämnden för omsorg och stöd föreslås att utse stadsjurist Eva Sturesson till nytt
dataskyddsombud. Nämnden har 2019-04-23 § 31 utsett Sara Holm till
dataskyddsombud. Detta beslut föreslås samtidigt upphävas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat den 20 maj 2021

Beslut

Signature reference: e5c06faa-cb2c-4cc5-a1f2-01196be589f3

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår nämnden för omsorg och
stöd besluta
att utse Eva Sturesson till dataskyddsombud för nämnden för omsorg och stöd
från och med 1 juli 2021,
att samtidigt upphäva nämnden för omsorg och stöds beslut 2019-04-23 § 31 om
att utse Sara Holm tilldataskyddsombud.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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