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Sammanfattning

Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde. Detta innebär att
grundskolenämnden måste se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.
Niina Stiber tillträdde i maj 2017 som personuppgiftsombud för grundskolenämndens
verksamhetsområde och är sedan EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas den 25
maj 2018 dataskyddsombud för detta verksamhetsområde.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden har tagit del av informationen om sitt personuppgiftsansvar och
vem som utsetts att vara dataskyddsombud för grundskolenämndens
verksamhetsområde och lägger denna information till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-01-10
Grundskolenämnden 2019-01-23
Ärendet

Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning i kraft. Införandet av
dataskyddsförordningen innebar förnyade och utökade krav på kommunen när det gäller
personuppgiftsbehandling. Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för sitt
verksamhetsområde och är enligt dataskyddsförordningen tvingad att utse ett dataskyddsombud.

SIGNERAD

2018-12-28

Vid sitt sammanträde den 3 april 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att utse
stadsjurist Niina Stiber som dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Samtidigt beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anmoda kommunens övriga nämnder
och helägda bolag att utse Niina Stiber som dataskyddsombud inom sina respektive
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verksamhetsområden. Den 25 maj 2018 beslutade grundskolenämnden att utse Niina Stiber till
dataskyddsombud för grundskolenämndens verksamhetsområde.
Personuppgiftsansvarig är ingen särskild person utan det är nämnden som helhet som är
personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med personuppgiftsbehandlingen, genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Att ett ombud utses fråntar inte nämnden detta
ansvar. Den personuppgiftsansvarige ska även tillse att dataskyddsombudet har de
förutsättningar som krävs för att utföra sitt uppdrag och att ombudet kan komma i kontakt med
den ansvarige på lämpligt sätt.
Dataskyddsombud är den person som den personuppgiftsansvarige har utsett för att självständigt
tillse att personuppgifter hanteras korrekt och lagligt inom verksamheten. Dataskyddsombudets
oberoende ställning och arbetsuppgifter regleras i art. 37–39 i dataskyddsförordningen.
Ombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister och ber den
personuppgiftsansvarige att vid behov vidta rättelse. Vid tveksamheter ska ombudet samråda
med tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet kan även ge rådgivning på övergripande nivå.
EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018 föreskriver att ombudet ska rapportera
direkt till den personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå.
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