
Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Kommunkansliet Till Val- o ch demokratinämnden 

Datum 2019-04-04 
Dnr VDN 2019/0020 

Dataskyddsombud för Val- och demokratinämnden 

Sammanfattning 
Den nya dataskydds förordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla 25 
maj 2018. Dataskyddsförordningen innebär en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter. 
Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som 
till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. Bland annat innebär detta att 
personuppgiftsombuden som utsetts med stöd äv PuL kommer att ersättas med ett 
dataskyddsombud. Valnämnden beslutade 2018-05-31, § 4:5, att utse Anne Savolainen till 
dataskyddsombud men i och med namnändringen till Val- och demoleratinämnden ska nämnden 
fatta ett nytt beslut. 

Beslutsförslag 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Anne Savolainen utses till Val- och demokratinämndens dataskyddsombud enligt artikel 37 
dataskyddsförordningen, EU 2016/679. 

2. Upphäva Valnämndens beslut 2018-05-31, § 4:5. 

Bakgrund 
Enligt artikel 37 dataskydds förordningen ska en myndighet som behandlar personuppgifter utse ett 
dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskydds förordningen. 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 vara en kontaktperson för Datainspektionen samt för de registrerade 
och personalen inom organisationen. 
Av artikel 37 framgår att dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer 
och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att 
fullgöra de uppgifter som äläggs enligt förordningen. Detta innebär bland annat att ett 
dataskyddsombud ska ha kunskaper om dataskydds förordningen, känna till organisationens 
kärnverksamhet samt hur organisationen behandlar personuppgifter, veta hur organisationens 
informationsteknik och IT-säkerhet fungerar, ha förmåga att sprida information och etablera en 
dataskyddskultur mom organisationen. Anne Savolainen har juris kandidatexamen, varit utsedd som 
PUL-ombud i olika organisationer, känner till förvaltningens kärnverksamhet väl samt har god 
kunskap om hur personuppgifter behandlas på förvaltningen. Anne Savolainen anses därmed ha de 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

kvalifikationer som ställs på ett dataskyddsombud enligt artikel 37. Förvaltningens förslag är att 
Anne Savolainen utses till Val- och demokratinämndens dataskyddsombud. 

Förvaltningens slutsatser 
Valnämnden beslutade 2018-05-31, § 4:5, att utse Dataskyddsombud men i och med att nämnden 
har bytt namn till Val- och demokratinämnden ska ett nytt beslut fattas. 

Expedieras 
- Dataskyddsombud 
- Kornmunkansliet 
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Peter Freme 
Kanslichef 

Fredrik Zethra;us 
Kommunsekreterare 
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