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Mottagare

Äldre- och omsorgsnämnden

Dataskyddsombud för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till
dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare
Stefan Vallin.
Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson
Förvaltningschef

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg
föreslås bli dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018,
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av
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bestämmelserna om dataskydd i EU. Dataskyddsombuden står i centrum för
denna nya rättsliga ram som berör många organisationer, vilket underlättar
efterlevnaden av bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen.
Enligt förordningen är det obligatoriskt för alla offentliga myndigheter och
organ (oavsett vilka uppgifter de behandlar) att utse ett dataskyddsombud.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att
-

samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna
styrdokument
- informera och ge råd inom organisationen
Dataskyddsombudet ska också
-

ge råd om konsekvensbedömningar
vara kontaktperson för Datainspektionen
vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen
- samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga nämnden eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig
får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att denne har utfört sina
arbetsuppgifter.
Om dataskyddsombudet upptäcker brister i organisationens verksamheter ska
detta påtalas och rättas inom den tidsram som dataskyddsombudet har givit.
Om bristerna inte åtgärdas ska dataskyddsombudet anmäla den egna
verksamheten till Datainspektionen.
Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden från och med 2022-06-27. Uppdraget
för äldre- och omsorgsnämndens nuvarande dataskyddsombud,
informationssäkerhetssamordnaren föreslås samtidigt avslutas.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

