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Tekniska nämnden

Dataskyddsombud för tekniska nämnden
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för
tekniska nämnden
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för tekniska
nämnden

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som reglerar organisationers
personuppgiftshantering. Den ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga
myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud.
Personuppgiftsansvarig myndighet är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och
ibland flera nämnder tillsammans.
Detta ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för tekniska nämnden.
Då nämndens tidigare dataskyddsombud lämnat sin tjänst i kommunen behöver ett
nytt ombud utses.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den
personliga integriteten. Sedan 25 maj 2018 är det dataskyddsförordningen som
styr detta område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar
om personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård.
Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över
behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd
i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett
dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud.
Lagstiftningen ställer krav på särskild kompetens hos ombudet, som ska bestå av
bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet.
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Den person som kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse
som dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga
nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på
ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna
samordnas av kommunledningsförvaltningen.
Ombudet ska ha särskild kunskap om dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till
verksamheterna. Ombudet ska också vara den som övervakar särskilda
konsekvensbedömningar (fördjupade riskanalyser utifrån ett
personuppgiftsperspektiv) och incidentrapportering om det händer något med
personuppgifter i verksamheten, till exempel en obehörig åtkomst eller en förlust.
Dataskyddsombudet ska vara avskilt från att fatta beslut, leda dataskyddsarbetet
och ge rena instruktioner till organisationen. Dataskyddsombudet ska vidare själv
lägga upp sitt arbete och får inte styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska
enligt dataskyddsförordningen tillförsäkras tillräcklig tid och tillräckliga resurser
samt möjlighet att direkt adressera den personuppgiftsansvarigas högsta
beslutsnivå med frågor och inte minst med rapporter om eventuella regelbrott. För
det fall den personuppgiftsansvarige inte vidtar de åtgärder som
dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är ombudet skyldigt att
rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet ska kunna kontaktas
av registrerade (de personer som personuppgifterna tillhör) för frågor om
verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. Därför ska
ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under
tystnadsplikt.
Det är obligatoriskt enligt lag för verksamheterna att samråda med
dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system
ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras
tidigt i processen, redan i uppstartsskedet.
Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig
om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga
frågeställningar.
Föreslagen som dataskyddsombud är Maria Nilsson som är anställd på
kommunledningsförvaltningen där hon arbetar som informationssäkerhetsstrateg.
Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande dataskyddsombud
Julia Björkenö.
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