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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för omsorgsnämnden
samt
omsorgsnämnden beslutar att utse systemadministratör/avgiftshandläggare som
personuppgiftssamordnare för omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PUL. Respektive
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet.
Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande
uppgifter:
Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen
Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal
Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka
genomförandet
Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet
förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.
Personuppgiftssamordnare
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.
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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
verksamhetssystem är de mest lämpade personerna 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




Tjänsteskrivelse - Personuppgiftssamordnare för omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
Borttagen på grund av personuppgifter.
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