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Kommunstyrelsen

Utse dataskyddsombud för Ekerö kommun
Dnr KS18/38
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Ann-Cathrine Bergström till Dataskyddsombud från den
1 april 2018 för:
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Tekniska
nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljönämnden,
Valnämnden och Överförmyndaren.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj
2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod. Reglerna
om dataskyddsombud (DPO) finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen har den 6 mars 2018 av Kommunfullmäktige fått i uppgift att utse
Dataskyddsombud för samtliga kommunens personuppgiftsansvariga.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-03-03
Ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att gälla som lag i alla EU:s
medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära
en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och dessutom stärkta
rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.
Vi behöver enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) tillsätta ett Dataskyddsombud.
Rollen som dataskyddsombud är inte densamma som personuppgiftsombudets i
nuvarande PUL. En av de största förändringarna med de nya reglerna är att
ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas.
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Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som
kontaktperson för Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig nämnd i kommunen ansvarar för att Dataskyddsförordningens regler följs. Därför måste organisationen ha rutiner och arbeta på ett
sådant sätt att nödvändiga krav efterföljs. Om en organisation inte har följt reglerna
är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. Organisationen bör ha en
speciell person utpekad som internt ansvarar för genomförande av
dataskyddsarbetet.
Uppdraget är personligt och personen som utses till dataskyddsombud ska
utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra
uppgifterna och därmed ha kunskap om dataskydd. Ombudet ska kunna agera
självständigt och oberoende i organisationen.
De personuppgiftsansvariga nämnderna inom kommunen ansvarar för att ombudet
får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt
uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att
delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta
förvaltningsnivå. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.
Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom
organisationen. Till exempel måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för
uppgifterna, och få tillgång till den information som behövs. Dataskyddsombudet har
också rätt till vidareutbildning.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder

Lars Hortlund
Kommundirektör
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Bilaga Förordningstext:
Artikel 37: Utnämning av dataskyddsombudet
1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter
utnämna ett dataskyddsombud om
a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom när detta sker som
en del av domstolarnas dömande verksamhet,
b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av
behandling som, på grund av sin karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver
regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning, eller
c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av
behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och
personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, som avses i artikel 10.
2. En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på varje etableringsort är lätt att nå
ett dataskyddsombud.
3. Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet eller ett
offentligt organ, får ett enda dataskyddsombud utnämnas för flera sådana myndigheter eller
organ, med hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek.
4. I andra fall än de som avses i punkt 1 får eller, om så krävs enligt unionsrätten eller
medlemsstaternas nationella rätt, ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet
eller sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga
eller personuppgiftsbiträden utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet får agera för
sådana sammanslutningar och andra organ som företräder personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsbiträden.
5. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet,
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de
uppgifter som avses i artikel 39.
6. Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
personal, eller utföra uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal.
7. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska offentliggöra
dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten.
Artikel 38: Dataskyddsombudets ställning
1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av
personuppgifter.
2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja dataskyddsombudet i
utförandet av de uppgifter som avses i artikel 39 genom att tillhandahålla de resurser som krävs
för att fullgöra dessa uppgifter samt tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden,
samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap.
3. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
uppgiftskyddsombudet inte tar emot instruktioner som gäller utförandet av dessa uppgifter. Han
eller hon får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt
till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå.
4. Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende på alla frågor som rör
behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes rättigheter enligt denna
förordning.
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5. Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av sina uppgifter, vara bundet av
sekretess eller konfidentialitet i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.
6. Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den personuppgiftsansvarige
eller personuppgiftsbiträdet ska se till att sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en
intressekonflikt.
Artikel 39: Dataskyddsombudets uppgifter
1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:
a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt denna förordning och
andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.
b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas
dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och
utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka
genomförandet av den enligt artikel 35.
d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet
det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.
2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker
som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning,
sammanhang och syften.

