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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 -   

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Katrin Johansson Vice ordf. (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S)  Vakant plats (S)  

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Mats Olausson 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Ulf Gustavsson 
Lennarth Malm 
 

(C) 
(M) 
(M) 
(SD) 
(S) 
(L) 
 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Susanne Andersen 
Magnus Persson 
Christina Svensson 
Jörgen Svensson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Ekonom 
Verksamhetschef 
Verksamhetschef 
Verksamhetschef 
Sekreterare 

Utses att justera: Magnus Dagmyr (S)  

Paragrafer: § 96 

Justeringsdatum:  2018-05-23 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
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Justerande ……………………………………………………  

Magnus Dagmyr 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2018-05-23   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-05-24  Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-06-15 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 96 Förordnande av dataskyddsombud - Tekniska nämnden 2018/477 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förordna Anders Danielsson på kommunalförbundet Sydarkivera till dataskyddsombud 
mellan den 25 maj till den 15 augusti 2018 
 
att förordna Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera som dataskyddsombud 
från den 15 augusti 2018 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s allmänna dataskyddsförordning och kompletterande svensk 
dataskyddslag den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Det övergripande syftet med 
den nya lagstiftningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter. 
Inom en kommun är varje nämnd en myndighet och personuppgiftsansvarig för 
behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. 
 
I EU:s allmänna dataskyddsförordning stadgas, enligt artikel 37, att varje myndighet ska 
utse ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 101, att ingå avtal 
med Sydarkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud. Samtliga nämnder ska i 
sin tur utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud, inför att 
förordningen ska börja tillämpas den 25 maj. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska 
offentliggöras samt skickas till tillsynsmyndigheten dvs. Datainspektionen. 
 
Dataskyddsombudet ska ha en kontrollerande och rådgivande funktion. Samtidigt ska 
myndigheten självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräckliga 
kunskaper om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt 
och oberoende i organisationen och ska rapportera till högsta ledningen. 
 
Dataskyddsombudet ska ges möjlighet att delta i hanteringen av alla frågor som rör 
behandling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet bland annat övervaka att 
dataskyddsförordningen följs, utbilda organisationens personal, ge råd i frågor om 
konsekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten. 
Det är enligt dataskyddsförordningen möjligt att utse ett dataskyddsombud för samtliga 
nämnder inom kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons och kommunjurist Cecilia Bernhardssons 
tjänsteskrivelse, 2018-04-30 
 
Beslutet skickas till 
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Datainspektionen 
Sydarkivera 
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef


