Vård- och omsorgsförvaltningen
Jenny Åhlin
0171-62 52 91
jenny.ahlin@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-03-04

VON2021/58

Vård- och omsorgsnämnden

Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för
vård- och omsorgsnämnden
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för vård- och
omsorgsnämnden då hon avslutat sin anställning i Enköpings kommun.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som reglerar all hantering av
personuppgifter inom företag, föreningar, organisationer, myndigheter och
privatpersoner i vissa fall. Den ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga
myndigheter måste utse ett dataskyddsombud.
Personuppgiftsansvarig myndighet är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och
ibland flera nämnder tillsammans.
Vård- och omsorgsnämnden behöver utse ett nytt dataskyddsombud då det
tidigare dataskyddsombudet avslutat sin anställning i Enköpings kommun.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Sedan maj 2018 reglerar dataskyddsförordningen skyddet av personuppgifter. Det
är den personuppgiftsbehandlande myndigheten som är personuppgiftsansvarig
och därmed skyldig att utse ett dataskyddsombud.
Lagstiftningen kräver att ombudet ska ha särskild kompetens gällande regelverket
kring dataskyddslagstiftningen.
Kommunledningsförvaltningen har erbjudit samtliga förvaltningar möjlighet att utse
en särskild person till dataskyddsombud för respektive förvaltning. Fördelen är att
denne kan samordna och bevaka hela kommunens dataskyddsarbete.
Ombudet ska, utöver att inneha särskild kunskap kring dataskyddslagstiftningen,
kunna ge råd och stöd i strategiska beslutsprocesser åt förvaltningarna. Ombudet
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ska även övervaka konsekvensbedömningar och incidentrapporteringar. Det är
viktigt att ombudet är avskilt från att direkt leda eller fatta beslut i verksamheterna.
Enligt dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet skyldigt att rapportera till
tillsynsmyndighet i de fall personuppgiftsansvarig inte vidtagit åtgärder ombudet
föreslagit i syfte att uppfylla lagkraven gällande hantering av personuppgifter.
Föreslagen som dataskyddsombud är Maria Nilsson, anställd på
kommunledningsförvaltningen där hon arbetar som informationssäkerhetsstrateg.
Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande dataskyddsombud
Julia Björkenö.

Lotta Tronêt
Förvaltningschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom

