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Personuppgiftsombud
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt gatu- och
fastighetsdirektören att förordna personuppgiftsombud vid gatu- och
fastighetskontoret.

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PUL) i kraft. Lagen
bygger på ett EG-direktiv och ska hindra att den personliga integriteten
kränks genom behandling av personuppgifter.
Personuppgiftslagen ersätter datalagen från 1973, men för de
databehandlingar som startades före den 24 oktober 1998 gäller datalagen
fram till och med den sista september år 2001.
Enligt personuppgiftslagen benämns den som bestämmer ändamålen med
och medlen för behandlingen av personuppgifter personuppgiftsansvarig.
För kommuner och landsting innebär definitionen att nämnder och styrelser
är personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i deras verksamheter.
I lagen ges en möjlighet för den personuppgiftsansvarige att utse
personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets uppgift är bl a att
kontrollera den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter, att
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föra förteckning över behandlingar och att hjälpa registrerade att få rättelse
samt att vid behov samråda med Datainspektionen. Uppdraget som
personuppgiftsombud kan innehas av en eller flera personer. Det är frivilligt
för den personuppgiftsansvarige att utse personuppgiftsombud. Inom staden
finns det dock en rekommendation att utse personuppgiftsombud. Förutom
att personuppgiftsombudet är en resurs för den personuppgiftsansvarige när
det t ex gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter
underlättas den administrativa hanteringen då uppgift om
personuppgiftsbehandlingar inte behöver anmälas till Datainspektionen utan
kan hanteras inom kontoret. Uppgift om vem som är personuppgiftsombud
ska anmälas till Datainspektionen.
Kontorets förslag
Kontoret finner det lämpligt att personuppgiftsombud för nämndens
verksamhetsområde utses i enlighet med stadens rekommendation, då det i
många avseenden förenklar den framtida behandlingen av personuppgifter.
Kontoret föreslår vidare att gatu- och fastighetsnämnden delegerar till gatuoch fastighetsdirektören att förordna personuppgiftsombud.
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