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Teknik- och servicekontoret

Handläggare
Lars Ekström
0152-292 06

Teknik- och servicenämnden

Beslut att utse dataskyddsombud
Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att
1. utse Maria Ekblad att från och med 25 maj 2018 vara nämndens
dataskyddsombud.
Beskrivning av ärendet

Den 25 maj 2018 ersätter nya dataskyddsförordningen (GDPR)
personuppgiftslagen (PUL).
Enligt PUL kan den personuppgiftsansvarige, det vill säga teknik- och
servicenämnden, idag välja om den vill ha ett personuppgiftsombud eller inte.
Den valmöjligheten försvinner efter 25 maj, och nämnden måste utse ett
dataskyddsombud.
Rollen som dataskyddsombud är inte riktigt samma som personuppgiftsombudet.
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets
kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär
samtidigt att nämnden självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete
som inte leds av dataskyddsombudet.
Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i kommunen. Den person som
utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av
yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna.
Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska
rapportera till organisationens ledning.
För att kunna möta upp de krav som GDPR ställer på dataskyddsombudet har
kommunen ingått ett avtal tillsammans med Flen, Gnesta, Oxelösund och
Vingåker om att anställa ett gemensamt dataskyddsombud. I avvaktan på att
denna tjänst blir tillsatt behöver nämnden utse ett provisoriskt
dataskyddsombud. Maria Ekblad är kommunjurist och leder nämndernas arbete
med att implementera GDPR. Maria besitter den kompetens som krävs enligt
GDPR för att kunna utses till dataskyddsombud.
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

-

Lars Ekström
Kontorschef

