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Utnämnande av dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla i
hela EU från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Inom kommuner är varje enskild nämnd eller styrelse personuppgiftsansvarig och ansvarar
för att dess verksamhet behandlar personuppgifter lagenligt. Dataskyddsförordningen kräver
att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud (DSO). Dataskyddsombudet
ersätter personuppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och
rådgivande funktion för organisationen renodlas. Organisationens arbete ska följas upp av
ombudet. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen.
Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.
En rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att varje organisation
parallellt med dataskyddsombudet definierar ett övergripande ansvar för efterlevnaden av
lagstiftningen.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontorets förslag är att utse Göran Westerlund till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen och föreslår även att respektive nämnd och styrelse utser föreslagen
person till dataskyddsombud.
Den digitala enheten, som enligt kommunstyrelsens flerårsstrategi ska etableras under 2018
vid kommunledningskontoret föreslås få ansvaret att bistå, samverka med och följa upp
kommunens förvaltningar i deras arbete att efterleva bestämmelserna i
dataskyddslagstiftningen. Samt att ansvara för att sammanställa kommunens
registerförteckningar.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Göran Westerlund utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att respektive nämnd och styrelse utser föreslagen person till
dataskyddsombud.
Den digitala enheten vid kommunledningskontoret får ansvaret att bistå, samverka med och
följa upp kommunens förvaltningar i deras arbete att efterleva bestämmelserna i
dataskyddslagstiftningen.

Beslutet ska skickas till
Vård- och äldreomsorgsnämnden,Tekniska nämnden,Socialnämnden,Kultur- och
fritidsnämnden,Utbildningsnämnden,Samhällsbyggnadsnämnden,Barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott,Miljöskyddsnämndens arbetsutskott,
Överförmyndarnämnden, AB Alingsås Rådhus, Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund, Fabs AB, Alingsås Energi Nät AB, AB Alingsåshem
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