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Val av dataskyddsombud enligt brottsdatalagen
Förslag till beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd utser Erica Wangenheim till nämndens
dataskyddsombud enligt brottsdatalagen.
Sammanfattning
Brottsdatalagen är tillämplig när nämnden behandlar
personuppgifter för att verkställa vissa straffrättsliga påföljder inom
socialtjänsten. Enligt brottsdatalagen ska nämnden utse ett eller
flera dataskyddsombud vars främsta uppgift ska vara att kontrollera
att nämnden behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt
sätt.
Förvaltningen föreslår att nämnden utser Erica Wangenheim till
dataskyddsombud enligt brottsdatalagen.
Bakgrund
Brottsdatalagen gäller från och med den 1 augusti 2018.
Brottsdatalagen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv som är en
parallell lagstiftning till EU:s dataskyddsförordning.
Brottsdatalagen gäller när en myndighet behandlar personuppgifter
för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller
upprätthålla allmän ordning och säkerhet. När en myndighet
behandlar personuppgifter för något annat syfte gäller
dataskyddsförordningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben och behandlas i
förvaltningsgruppen den 12 december 2019.
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Ärendet
Dataskyddsförordningen och brottsdatalagen utgår från samma
principer, till exempel att personuppgifter bara får behandlas utifrån
ett berättigat ändamål och att fler uppgifter inte får lagras än vad
som är nödvändigt sett till ändamålet.
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Brottsdatalagen är tillämplig när nämnden behandlar
personuppgifter för att verkställa:





Ungdomsvård som ska verkställas inom socialtjänsten
Vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) som är beslutad av
allmän domstol som påföljd för ett brott
När påföljden för ett brott blir att den enskilde överlämnas
av allmän domstol till socialnämnden för vård enligt lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Nämnden är personuppgiftsansvarig för all behandling av
personuppgifter som utförs under dennes ledning eller på dennes
vägnar med stöd av brottsdatalagen.
Den personuppgiftsansvarige ska enligt brottsdatalagen utse ett eller
flera dataskyddsombud som ska ha till uppgift att:









självständigt kontrollera att den personuppgiftsansvarige
behandlar personuppgifter lagligt och korrekt samt i övrigt
fullgör sina skyldigheter,
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige och de
som behandlar personuppgifter under dennes ledning om
deras skyldigheter vid behandling av personuppgifter,
på begäran ge den personuppgiftsansvarige råd vid en
konsekvensbedömning och kontrollera att den genomförs på
ett korrekt sätt,
vara kontaktperson för enskilda i frågor som rör behandling
av personuppgifter, och
samarbeta med tillsynsmyndigheten och vara kontaktperson
vid förhandssamråd och andra frågor som rör behandling av
personuppgifter.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden utser Erica Wangenheim,
nuvarande dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen, till
dataskyddsombud enligt brottsdatalagen.
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