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Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
1. Teknik- och klimatnämnden beslutar att utnämna Rasmus Lundholm till dataskyddsombud
för teknik- och klimatnämnden från och med 1 december 2019.
2. Teknik- och klimatnämnden entledigar Madeleine Rietschel såsom dataskyddsombud från
och med 30 november.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Genom ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning uppkom enligt artikel 37 en skyldighet för
kommunala organ, bolag och förbund med personuppgiftsansvar att utnämna dataskyddsombud. I
egenskap av personuppgiftsansvarig ska kommunstyrelsen utse ett dataskyddsombud med uppdrag
att ge råd, bevaka att reglerna i dataskyddsförordningen följs, och fungera som kontaktperson
gentemot bland annat Datainspektionen.

Bakgrund
Dataskyddsförordningen; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana
uppgifter (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer sedan den 25 maj 2018.
Genom ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning uppkom en skyldighet för styrelsen, övriga
nämnder, de kommunala bolagen och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON)
att utnämna dataskyddsombud.
Koppling till gällande styrdokument
Regleras i teknik- och klimatnämndens reglemente som anger att i egenskap av
personuppgiftsansvarig ansvarar nämnd även för att dataskyddsombud utses.
Lagkrav
Artikel 37-39 i dataskyddsförordningen reglerar dataskyddsombud.
Artikel 37 fastslår när och för vilka organ det föreligger en skyldighet att utnämna dataskyddsombud.
Här stadgas bl.a. att myndigheter, offentliga organ och privata organisationer som bedriver offentlig
verksamhet eller myndighetsutövning ska utnämna dataskyddsombud. Artikel 38 och 39 anger
dataskyddsombudet ställning och uppgifter.
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Samberedning
Ärendet har beretts av kommunstyrelsekontorets kansli tillsammans med chefsjurist.

Beskrivning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom sitt
verksamhetsområde och ansvarar för att utse ett dataskyddsombud för detta.
Det innebär att det är verksamheten som ansvarar för att det praktiska dataskyddsarbetet som bedrivs
sker i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddslagstiftning. Ombudet ska även
bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson gentemot tillsynsmyndighet, de registrerade
samt personal inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska ha kunskaper om dataskyddsförordningen och en god inblick i
organisationens verksamhet och hur personuppgifter behandlas där. Dataskyddsombudet måste
även veta hur organisationen behandlar informationsteknik och IT-säkerhet. För att genomföra
förändringar och kunna stötta organisationen i lagefterlevnad är det också viktigt att personen har
personliga kvalifikationer som passar en förändrings- och utvecklingsledare.
Till följd av omställningar i organisationen behöver ett nytt dataskyddsombud utnämnas.

Konsekvensanalys/riskanalys
Dataskyddsförordningen ställer krav på att bl.a. myndigheter, offentliga organ och privata
organisationer som bedriver offentlig verksamhet eller myndighetsutövning ska utnämna
dataskyddsombud. Vidare utövar datainspektionen tillsyn över efterlevnaden av
dataskyddsförordningens regelverk och kan besluta om administrativa sanktionsavgifter upp till 20
miljoner euro om förordningen inte efterlevs.
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämpligt.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämpligt.
Ekonomisk analys
Ärendet får inga direkta ekonomiska konsekvenser. Förslaget innebär att tidigare utnämnt
dataskyddsombud lämnar sitt uppdrag
Tidplaner
Enligt förslaget gäller beslut om utnämnande av dataskyddsombud från och med 1 december 2019 och
dennes kontaktuppgifter ska delges datainspektionen.
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Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till
Samtliga nämnder
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Roslagsbostäder AB
Norrtälje Energi AB
Campus Roslagen AB
Frånträdande och tillträdande dataskyddsombud
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