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§ 59
Dataskyddsombud för miljö- och byggnadsnämnden
Ärendenr A-2018-12

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Xxxxx Xxxxx till
dataskyddsombud för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj 2018. Ett av syftena med dataskyddsförordningen är
att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt
till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (EKMR).
Grundläggande bestämmelser om rätt till privatliv och skydd för
personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av
personuppgifter, såväl i det nu gällande dataskyddsdirektivet 95/46/EU –
vilket har genomförts i Sverige genom personuppgiftslagen – och i den nya
dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av
personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter.
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse,
förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till. Miljö- och byggnadsnämnden är
en sådan myndighet.
En myndighet eller offentligt organ måste utse ett dataskyddsombud.
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgifts-
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ansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får inte
bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter.
Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till personuppgiftsansvariges
högsta förvaltningsnivå.
Organisation
För miljö och byggnadsnämnden kommer dataskyddsombudet att arbeta med
utsett personuppgiftsombud. Nuvarande personuppgiftsombud, Åke
Israelsson, utsågs av nämnden 2015-01-13 § 7.
Personuppgiftsombuden deltar i nätverk för arbetet kopplat till GDPR samt
ansvarar för att sprida information i sin förvaltning. Personuppgiftsombudet
ska stötta förvaltningen i arbetet med att tillämpa lagstiftningen.
Personuppgiftsombudet har kontakt med förvaltningens kontaktpersoner
tillika systemförvaltare. Kontaktpersonerna ansvarar bland annat för att
förteckna förvaltningens register i vilka personuppgifter behandlas.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att utse Xxxxx Xxxxx till dataskyddsombud för miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Arbetsutskottet har 2018-03-13 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen som i korthet
innebär att personuppgiftslagen ska upphävas och att en ny lag med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska införas.
Dessutom föreslås samtidigt vissa ändringar i offentlighets- och
sekretesslagen.
Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och
likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av
uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är
direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom
hela unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har
varit att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa
dessa till det nya digitala samhället.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-03-20

Beslutet skickas till
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