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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Pierre Jansson    
   
 Service- och tekniknämnden  

 
 
Dataskyddsombud för service- och tekniknämnden  
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Service- och tekniknämnden beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud 

för service- och tekniknämnden. 
 

2. Nämnden beslutar att finansiering sker inom befintlig ram för 
kommunledningsförvaltningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett 
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen. 
 
Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och 
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som 
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt 
kommunalförbund. 
 
Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet. 
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden för 
Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via 
kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i 
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att 
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen. 
 
Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal. 
  
Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder i 
kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt 
tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler träder 
i kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är 
att skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det 
ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 
 
Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller också en 
del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig som är en myndighet måste 
utse ett dataskyddsombud. Tidigare PuL-ombud var frivilliga för kommunerna. PuL-
ombudens uppdrag avslutas genom att PuL upphör att gälla när 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 
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Dataskyddsombud kan vara en anställd i den egna verksamheten eller så kan uppgiften 
utföras med stöd av ett tjänsteavtal. Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller 
nämnd) personuppgiftsansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse 
dataskyddsombud för sin myndighet. 
 
Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgifts-
ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter 
enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska 
dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policys 
på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara 
kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna för dataskyddsombud kan 
utföras av en eller flera personer i grupp. 
 
Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte 
med behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har 
för sin behandling av personuppgifter landar in på varje nämnd och styrelse. 
Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka detta arbete och att ge råd och stöd, men 
inte att utföra t ex förteckningar och inventeringar.  
 
 
 
 
Pierre Jansson  
Verksamhetscontroller 
 
 
Beslutet skickas till: 
Flens kommun  
Svitlana Jelisic 
Datainspektionen 
Akt 
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