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Socialnämnden

Utnämning av nytt dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska
utse dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
dataskyddsförordningen.
Den stora dataskyddsreform som EU genomförde 2018 bestod av två delar. Den ena var
antagandet av dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Den andra var
dataskyddsdirektivet, som trädde i kraft 6 maj 2018. Dataskyddsdirektivet är en parallell
lagstiftning till dataskyddsförordningen och reglerar personuppgiftshandlingar som behöriga
myndigheter gör i syfte att förebygga, förhindra, utreda avslöja eller lagföra brott eller
verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och förhindra hot
mot den allmänna säkerheten.
Dataskyddsdirektivet är till skillnad från dataskyddsförordningen inte direkt tillämpligt i EU:s
medlemsstater på samma sätt som dataskyddsförordningen. Det innebär att Sverige måste
stifta egna lagar som förverkligar bestämmelserna i direktivet. Detta har gjorts genom
antagandet av Brottsdatalagen (2018:1177), förkortad BDL och brottsdataförordningen
(2018:1202), förkortad BDF, som båda trädde i kraft den 1 augusti 2018.
Avtal har tecknats med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Avtalet reglerar att GR
därmed tillhandahåller dataskyddsombud för Ale kommun, Alingsås kommun, Härryda
kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun
samt Öckerö kommun.
Johan Borre utsågs som socialnämndens Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen
och brottsdatalagen från och med 1 september 2020. Göteborgsregionens kommunalförbund
har även utsett Johan Bergström till Dataskyddsombud från och med 2021-01-12.
Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen föreslår även Johan Bergström som socialnämndens dataskyddsombud.
Ekonomisk bedömning
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i socialnämnden
Johan Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund, utses till socialnämndens
Dataskyddsombud enligt EU:s dataskyddsförordning och enligt brottsdatalagen (2018:177)
från och med 12 januari 2021.
Johan Borre kvarstår som socialnämndens Dataskyddsombud enligt EU:S
dataskyddsförordning samt enligt brottsdatalagen (2018:177).
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