Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08

§ 141
Fastställande av dataskyddsombud för
kommunstyrelsen, KS 2018/231
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från
och med den 21 maj 2018.
2. Uppdra åt kommunchefen att utse personuppgiftssamordnare samt
registerförtecknare inom kommunstyrelseförvaltningens verksamhet från
och med den 21 maj 2018
3. Uppmana respektive nämnd och bolag att dels utse Jessica Karlsson till
dataskyddsombud för sin verksamhet dels uppdra åt respektive
förvaltningschef/VD att utse personuppgiftssamordnare samt
registerförtecknare inom sin verksamhet från och med den 21 maj 2018.
Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter då
personuppgiftslagen, PuL.
Respektive nämnd och bolag 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:
- informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om
deras skyldigheter enligt förordningen
- övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda
personal
- på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd
och övervaka genomförandet
- samarbeta med tillsynsmyndigheten
- fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra
frågor.
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. 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.
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Kommunstyrelsen ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för
och samordna personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De som
utses som personuppgiftssamordnare ska vara en kontaktperson till
dataskyddsombudet. 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
Verksamheten ska utse registerförtecknare som ansvarar för att föra register
över verksamhetens behandlingar. Det kan vara flera olika
registerförtecknare med avgränsade ansvarsområde. Personerna ska tillse att
informationen i registret uppdateras vid behov. De kommer fungera som
personuppgiftssamordnarnas förlängda arm uti verksamheterna.
Motivering av beslut
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens
om att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Det ena ombudet 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.
För Falkenberg, Hylte och Laholm har Jessica Karlsson anställts och hon
börjar sin tjänstgöring den 21 maj 2018.
Ekonomi
Falkenberg, Hylte och Laholm delar på kostnaden för det gemensamma
dataskyddsombudet. Samtliga nämnder och bolag kommer att medfinansiera
tjänsten.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-24
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