Falkenbergs kommun
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§ 303
Samverkansavtal dataskyddsombud, KS 2018/231
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Under förutsättning av att Hylte kommun och Laholms kommun fattar
likalydande beslut, godkänna förslag till samverkansavtal
dataskyddsombud.
Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulation),
innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förordningen
började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen, PuL.
GDPR innehåller krav på ett så kallat dataskyddsombud, i de fall då
personuppgiftsbehandling utförs av en myndighet eller offentliga organ.
Kommunerna i Halland har kommit överens om att anställa två
gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg,
Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta mot Kungsbacka och
Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och Laholm. Målet är att de
två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta ställning i
övergripande frågeställningar.
Falkenbergs kommun har tagit fram ett avtalsförslag angående samverkan
kring dataskyddsombud för Laholm, Falkenberg och Hylte kommuner.
Falkenbergs kommun är arbetsgivare för dataskyddsombudet medan övriga
samverkande kommuner ansvarar för dataskyddsombudets arbetsmiljö på
arbetsplatsen i respektive kommun när denne fullgör sin tjänstgöring där.
Dataskyddsombudets tjänstgöring fördelas utifrån invånarantal vilket
innebär en tjänstgöringsgrad av 55 % för Falkenbergs kommun. Oaktat var
dataskyddsombudet fullgör tjänstgöringen ska denne kunna utföra
arbetsuppgifter för samtliga tre kommuner. I möjligaste mån ska
samordning vid semestrar och ledigheter ske med dataskyddsombudet i
Kungsbacka och Varberg.
Avtalsperioden är 2018-05-21 till och med 2019-05-30. Avtalet förlängs
med ett år i taget om det inte har sagts upp sex månader före avtalstidens
utgång. Parterna kan gemensamt komma överens om att i förtid avsluta
samverkan enligt detta samverkansavtal. Avtalet ska följas upp av
kommunernas kanslichefer/administrativ chef två gånger per år, med början
november 2018.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att
godkänna det framtagna förslaget till samverkansavtal med Hylte kommun
och Laholms kommun angående gemensamt dataskyddsombud.
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Ekonomi
Kostnaden för Falkenbergs del uppgår till 479 tkr per år. Ersättningen
regleras årligen per den 1 april med den faktiska ökning som uppkommer
med anledning av genomförd lönerevison i Falkenbergs kommun. I
samband med denna årliga reglering ska även avstämning av övriga
kostnader och eventuella justeringar av dessa fastställas.
Kommunstyrelseförvaltningen har anställt ett dataskyddsombud och
kostnaderna härför kommer att finansieras genom interndebitering till
samtliga nämnder och bolag som beslutat utse det av
kommunstyrelseförvaltningen anställda dataskyddsombudet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-02
Samverkansavtal angående dataskyddsombud mellan Falkenbergs kommun,
Hylte kommun och Laholms kommun
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