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Bildnings- och omsorgsnämnden

Dataskyddsombud för bildnings- och omsorgsnämnden i
Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden utser Dan Bodin och Magnus Blomqvist, anställda av
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Bildnings- och omsorgsnämndens tidigare beslut om personuppgiftsombud upphävs.
Ärendet
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den nu gällande
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre
krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas
rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt
sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) missköter sina
uppgifter. För att kommunen ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett rättssäkert
och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig organisationsstruktur för
detta arbete. I kommunen är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och
kommunägda bolag personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden.
Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av
personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen ska kommunens samtliga nämnder med
personuppgiftsansvar utse dataskyddsombud. Respektive personuppgiftsansvarig (PuA)
ska fatta beslut om detta och anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till
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Datainspektionen.
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för personuppgiftsbehandling
och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar. Det förutsätts att ombudet har en
självständig roll i förhållande till PuA. Rollen personuppgiftsombud ersätts av
dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontinuerligt
rapportera direkt till respektive förvaltningschef. Självklart är ombudet bundet till
sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras så
att ombudet är tillgängligt för kommunens invånare. Dataskyddsombudet får även ha
andra arbetsuppgifter, men dessa får inte leda till en intressekonflikt för ombudet.
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har fått i uppdrag av Direktionen att anställa
gemensamma dataskyddsombud utifrån kraven i dataskyddsförordningen, vilket nu har
skett.
Ekonomiska förutsättningar
Gemensam finansiering för dataskyddsombud inom Boråsregionen innebär att Bollebygd
får erlägga ca 200 000 kronor per år.
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