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Dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Entledigande och utnämning av dataskyddsombud
Förslag till beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd entledigar Emma
Ekelund som dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen (2016/679) och brottsdatalagen
(2018:1177) från och med den 1 januari 2022.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utser Micaela
Caldegren till dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen (2016/679) och brottsdatalagen
(2018:1177) från och med den 1 januari 2022.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i
uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Sammanfattning
En omfördelning av arbetsuppgifter har skett inom Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsförvaltning som innebär att Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd behöver utse ett nytt dataskyddsombud
enligt dataskyddsförordningen (2016/679) och brottsdatalagen
(2018:1177).
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden entledigar Emma
Ekelund som dataskyddsombud och utser Micaela Caldegren som
dataskyddsombud från och med den 1 januari 2022. Vidare föreslår
förvaltningen att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
anmäla nytt dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Bakgrund
Varje nämnd i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter som nämnden behandlar i sin verksamhet enligt 5 §
i Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads
nämnder 2020:07 (dnr KS 2019/1121).
Den personuppgiftsansvarige ska ha ett dataskyddsombud enligt
artikel 37 i dataskyddsförordningen och 3 kap. 13 § brottsdatalagen.
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Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen reglerar behandling av personuppgifter
och det fria flödet av personuppgifter inom Europeiska unionen.
Brottsdatalagen
Brottsdatalagen gäller när en myndighet behandlar personuppgifter
för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, att
utreda eller lagföra brott, att verkställa straffrättsliga påföljder eller
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. När en myndighet
behandlar personuppgifter för andra syften gäller
dataskyddsförordningen. Brottsdatalagen är en parallell lagstiftning
till dataskyddsförordningen.
Brottsdatalagen är tillämplig för Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd när socialtjänsten behandlar personuppgifter för att
verkställa följande straffrättsliga påföljder:
 Ungdomsvård som ska verkställas inom socialtjänsten
 Vård enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 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
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Brottsdatalagen är bara aktuell för ett fåtal verksamheter inom
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Administrativa avdelningen.
Ärendet
Dataskyddsombudets främsta uppgift är att kontrollera att den
personuppgiftsansvarige följer dataskyddslagstiftningen.
Dataskyddsombudet ska också ge råd i frågor som rör dataskydd
samt ge råd vid konsekvensbedömningar och övervaka att
konsekvensbedömningarna genomförs på ett korrekt sätt. Vidare
ska dataskyddsombudet vara kontaktperson för
Integritetsskyddsmyndigheten och enskilda i dataskyddsfrågor samt
samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten vid exempelvis
inspektioner.
När stadsdelsnämnden entledigar och utser ett dataskyddsombud
ska stadsdelsnämnden anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
En omfördelning av arbetsuppgifter har skett inom Administrativa
avdelningen på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Med
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anledning av det behöver Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
utse ett nytt dataskyddsombud.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden entledigar Emma
Ekelund som dataskyddsombud och utser Micaela Caldegren som
dataskyddsombud från och med den 1 januari 2022.
Förvaltningen föreslår dessutom att stadsdelsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att anmäla nytt
dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten.
Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning
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