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Utse dataskyddsombud
Sammanfattning
Sedan 25 maj 2018 tillämpas dataskyddsförordningen på alla kommunens
personuppgiftsbehandlingar. Dataskyddsförordningen stadgar att alla myndigheter och
offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud. På den Gemensamma
ledningsförvaltningen finns juristen Fredrik Andersson anställd som dataskyddsombud.
Alla kommunala nämnder måste genom eget beslut utse ett dataskyddsombud. Sedan 25 maj
2018 har Fredrik Andersson varit utsedd till dataskyddsombud för alla kommunens nämnder.

Förslag till beslut
1. Fredrik Andersson utses till dataskyddsombud för Tekniska servicenämnden
2. Beslutet expedieras till den Gemensamma ledningsförvaltningen för anmälan till Datainspektionen
3. Förvaltningen uppdras att lämna namn på kontaktperson i personuppgiftsfrågor till
dataskyddsombudet

Bakgrund
Dataskyddsförordningen
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som behandlar
personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och
vad de ska användas till. I kommunen är kommunstyrelsen och övriga nämnder personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet.
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (DSF). DSF
skärper åtskilliga bestämmelser om behandling av personuppgifter och stadgar att
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personuppgiftsansvariga måste ha ett sakkunnigt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska
ha en självständig ställning och inte bli påverkad av andra inom organisationen.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att
• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
• informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också
• ge råd om konsekvensbedömningar
• vara kontaktperson för Datainspektionen
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga eller hos
personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet
för att ha utfört sina arbetsuppgifter.
Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller överväger att göra,
en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter. En konsekvensbedömning
behövs om man ska samla in personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter
och friheter.
Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för
• de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få veta vilka uppgifter
som finns registrerade om dem
• personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt när de behandlar
personuppgifter
• Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.
Finansiering
Tjänsten som dataskyddsombud är inrättad inom Gemensamma ledningsförvaltningen,
administration.
Koppling till resultatmål
Ärendet avser grunduppdraget samt resultatmål 11 Trygga invånare genom att tillförsäkra
medborgarna åtgärder för att skydda registrerades integritet.
Uppföljning/återrapportering
Erfordras inte.
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Bifogad handling
Ta bort denna tabellrad om ingen bilaga ska bifogas!

Beslutsexpediering
Beslut expedieras till GLF Fredrik Andersson för anmälan till Datainspektionen.
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