MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§255

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-25

Datum för anslags
uppsättande
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§255

Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen
(2018 KS0272)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informationssäkerhetssamordnare på informations- och
kanslienheten, löne-och systemansvarig på personalheten, systemansvarig på ekonomienheten
samt säkerhetssamordnare på räddningstjänsten utses till personuppgiftssamordnare för
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Styrelser och nämnder ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna
personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De som utses som
personuppgiftssamordnare ska vara kontaktperson till dataskyddsombudet.
Dataskyddsombud – utses av styrelsen/nämnden och är i nuläget en gemensam anställning av
Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner.
Uppdraget är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter
enligt förordningen samt att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till
och utbilda personal.
Informationssäkerhetssamordnare – anställd på informations- och kanslienheten
I uppdraget ingår att fortlöpande kunna säkerställa integritet, tillgänglighet och sekretess som
att ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter vid en incident.
Informationssäkerhetssamordnaren har ett övergripande ansvar i sin roll för att samordna alla
personuppgiftsamordnare i organisationen.
Personuppgiftssamordnare – utses av styrelsen/nämnden
Personerna ska inneha sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i
frågorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den egna verksamheten. Som
personuppgiftssamordnare ska man särskilt jobba för att verksamheten fångar upp och
registrerar nya behandlingar av personuppgifter. Systemförvaltare för kontorens större
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verksamhetssystem är bra funktioner för uppdraget då majoriteten av registreringarna görs i
dessa system.
Personuppgiftssamordnarna utför sitt uppdrag inom ramen av sin ordinarie tjänst.
Utbildningar och andra kostnader som krävs ska täckas inom ramen för respektive tjänst.
Handlingar i ärendet




Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen
§215 KSAU Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Informationssäkerhetssamordnare på informations- och kanslienheten, löne-och
systemansvarig på personalheten, systemansvarig på ekonomienheten samt
säkerhetssamordnare på räddningstjänsten utses till personuppgiftssamordnare för
kommunstyrelsen.
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