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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15:07-15:08

Dan Gabrielsson (S), ordförande
Karola Svensson (C), 1:e vice ordf.
Adam Johansson (M), 2:e vice ordf.
Dan Hovskär (KD)
Arild Svensgam (SD), tjänstg. ers.
Ingvor Bergman (S)
Johanna Svensson (S)

Roger Lundberg (S)
Henric Hagberg (S)

Katarina Andersson, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef
Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, kommunsekreterare

Adam Johansson (M)

Klg Björn

Dan Gabrielsson

Adåm Joliafisson

Sture Olsson (M), tjänstg. ers.
Susanne Larsson (S), tjänstg. ers.
Marita Ljus (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Erik Kyrkander (V)
Niclas Fällström (C)

Gerhard Karlsson (SD)

Paragraf §§ 57
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Anslaget är uppsatt

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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§ 57 Dnr 2019/00076 005

Utseende av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Elinor Stenberg från uppdraget
som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den
11 april 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar att utse Jimmy Palmqvist, Skövde kommun,
till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den
11 april 2019.

Omedelbar juster ing

Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg går på föräldraledighet och
ersätts under tiden av Jimmy Palmqvist, anställd i Skövde kommun. Kommun-
styrelsen har utsett Elinor Stenberg till nämndens dataskyddsombud. Under
Elinor Stenbergs föräldraledighet är det därför lämpligt att Jimmy Palmqvist,
som tagit över hennes uppgifter, utses till dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets rol l
Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. I Falköpings
kommun har samtliga nämnder utsett samma dataskyddsombud.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär
bland annat att:

• samla in information om hur organisationen behandlar
personuppgifter

• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna
styrdokument

• informera och ge råd inom organisationen

Dataskyddsombudet ska också:

• ge råd om konsekvensbedömningar

• vara kontaktperson gentemot Datainspektionen

• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen

• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgifts-
ansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgifts-
ansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina
arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en
organisation gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för
behandling av personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs när det ska
samlas in personuppgifter och det finns hög risk för personers fri- och
rättigheter.

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för:

• de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få
veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem,

• personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt
när de behandlar personuppgifter,

• Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
entlediga Elinor Stenberg från uppdraget som dataskyddsombud från och
med den 11 april 2019 samt beslutar att utse Jimmy Palmqvist, Skövde
kommun, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den
11 april 2019.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen gör en
omedelbar justering av paragrafen.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 februari 2019, har utarbetats av kanslichef
Linda Karelid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 28/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Datainspektionen
Elinor Stenberg, informationssäkerhetssamordnare
Jimmy Palmqvist, Skövde kommun
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Linda Karelid, kanslichef

signaturer Protokolisutdraget bestyrks

A r J u s t e r a r n a s


