TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.373
Datum: 2015-12-10
Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt
E-post: cecilia.stedt@ale.se
Kommunstyrelsen

Utseende av kommunstyrelsens personuppgiftsombud
Personuppgiftslagen syftar till att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling
av personuppgifter. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. Varje
nämnd och styrelse är ansvarig för hur personuppgifter behandlas. Varje nämnd ska utse en
personuppgiftsombud, som självständigt skall tillse att personuppgifter behandlas på ett korrekt
sätt av den personuppgiftsansvarige (nämnden).
Uppdraget innebär bland annat att anmäla och påverka eventuella brister i behandlingen, anmäla
eventuella brister som inte rättas till efter påpekande till datainspektionen, föra förteckning över
register samt utarbeta rutiner för hur personuppgiftslagen följs.
HR -speciallist Lena Håkansson har sedan 2013-09-13 fungerat som personuppgiftsombud och
utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt fungerar sedan 2012-06-15 som ersättare för
kommunstyrelsens personuppgiftsombud. Sektor kommunstyrelsen föreslår att
kommunledningssekreterare Alexandra von Schéele övertar uppdraget som personuppgiftsombud
efter HR -specialist Lena Håkansson.
Vidare föreslår förvaltningen att beslut om att utse personuppgiftsombud samt ersättare för
personuppgiftsombud, delegeras från kommunstyrelsen till kommunchef. I kommunchefens
frånvaro föreslås administrativ chef att ersätta kommunchfen.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningssekreterare Alexandra von Schéele övertar
uppdraget som kommunstyrelsens personuppgiftsombud samt att beslutet gäller från 2016-01-19.
Kommunstyrelsen beslutar att revidera sin delegeringsordning och under ärendegruppen Allmänna
ärenden lägga till beslut om att utse personupppgiftsombud och ersättare för personuppgiftsombud.
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunchefen till delegat för beslut om att utse
personuppgiftsombud och ersättare för bersonuppgiftsombud samt administrativ chef till ersättare
för delegat.
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Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2015-12-10
Kommunstyrelsens delegationsordning

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Datainspektionen
Utvecklings- och förvaltningssekr.

För kännedom
HR -specialist
HR -chef
Kommunchef
Kommunledningssekreterare
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Övriga sektorer
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