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Utbildningsnämnden

Förslag till organisation och utnämning av
dataskyddsombud för behandling av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Diarienummer

Sammanfattning
En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018 som ersätter gällande
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att
Älmhults kommun ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert och effektivt sätt
är det av avgörande betydelse med en tydlig och effektiv organisationsstruktur för
arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna.

Kommunstyrelsen föreslår respektive nämnd att besluta i enlighet med kommunstyrelsens beslut beträffande organisation och dataskyddsombud.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnd

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens utredning ”Dataskyddsförordnigen”,
daterad 2016-12-20



Kommunledningsförvaltningens utredning om förberedelser inför att
dataskyddsförordningen träder i kraft maj 2018, daterad 2017-08-28



Kommunstyrelsens beslut 2017-10-10 § 171



Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10

Ärendet
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den
gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar1 hanteras och
dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas
ansvar och skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den
personuppgiftsansvarig missköter sina uppgifter.
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I Älmhults kommun är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och
kommunägda bolag personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden.
Personuppgiftsansvarigs (nämndens) ansvar
 Se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med
dataskyddsförordningen.



Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur
behandlingen ska utföras.



Föra register över behandlingar av personuppgifter.



Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de
registrerades rättigheter.



Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om dataskyddsförordningen
och lämna instruktioner hur behandlingar ska ske.



Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med
dataskyddsförordningen.



Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden.



Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av
personuppgifter inom den egna verksamheten.



Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till Dataskyddsinspektionen.

Respektive personuppgiftsansvarig delegerar det övergripande ansvaret för
arbetet med behandling av personuppgifter till förvaltningschefen som
vidaredelegerar det operativa arbetet till minst en handläggare inom förvaltningen. Handläggaren har en operativ roll och för uppdraget krävs relevanta
resurser.
Älmhults kommun och dess bolag utser ett gemensamt dataskyddsombud.
Ändå måste respektive personuppgiftsansvarig (PuA) ta beslut om detta och
anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till Datainspektionen. I
dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår bland annat:


informera, ge råd och stöd till personuppgiftsansvarig, handläggare och
övrig personal



rapportera till högsta förvaltningsnivå



göra anmälan till datainspektionen om brister inte åtgärdas



föra en sammanställning över behandlingar av personuppgifter utifrån
inlämnade register från respektive personuppgiftsansvarig
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Förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 201710-10, § 171 :
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till organisation för Älmhults
kommun kring arbetet med dataskyddsförordningen godkänns i enlighet
med ”Utredning om förberedelser inför att dataskyddsförordningen träder i
kraft maj 2018”, daterad 2017-08-28.
2. Organisationen för arbetet med den nya dataskyddsförordningen gäller från
och med den 1 december 2017.
 Utbildningsnämnden samtycker att kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av ovan
nämnda organisation i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i
dataskyddsförordningen.
 Utbildningsnämnden utser Kerstin Ernerskog (direkt underställd kommunchefen) till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018 samt anmäler
detta till Datainspektionen.

PO Johansson

Anna Rix Grönvall

Förvaltningschef

Administrativ chef

Beslutet skickas till
Datainspektionen
Kerstin Ernerskog
Verksamhetschefer

