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Tjänsteutlåtande om att utse ett
dataskyddsombud enligt brottsdatalagen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser Anna Remmets till dataskyddsombud
enligt brottsdatalagen från och med 2019-12-18.
Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Vid införandet av EU’s nya dataskyddsreform 2018 antogs
dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddsdirektivet.
Dataskyddsdirektivet är en parallell lagstiftning till
dataskyddsförordningen som reglerar behandlingen av
personuppgifter inom ramen för att förebygga, utreda, avslöja och
lagföra brott. Då direktivet till skillnad från förordningen inte är
direkt tillämpligt, har det införlivats i svensk lag genom
Brottsdatalag (2018:1177).
Då nämnden har att verkställa rättsliga påföljder i form av till
exempel vård i enligt SoL, LVU och LVM, är således
brottsdatalagen tillämplig på personuppgiftsbehandlingar för dessa
syften. Ett dataskyddsombud för denna lag ska därför formellt utses,
men det finns ingenting som hindrar att nämnden utser samma
dataskyddsombud för brottsdatalagen som för
dataskyddsförordningen GDPR.
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Bakgrund
EU’s dataskyddsreform infördes 2018. Syftet med reformen var att
genom ny lagstiftning möta upp den kraftigt ökade digitaliseringens
möjligheter att behandla personuppgifter i stor omfattning.
Dataskyddsreformen realiserades genom dataskyddsförordningen
GDPR och dataskyddsdirektivet. Den sistnämnda reglerar specifikt
reglerar behandlingen av personuppgifter inom ramen för att
förebygga, utreda, avslöja och lagföra brott. Då direktivet till
skillnad från förordningen inte är direkt tillämpligt, har det
införlivats i svensk lag genom Brottsdatalag (2018:1177).
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Datainspektionen är inspektionsmyndighet för både GDPR och
brottsdatalagen, och de myndigheter och andra juridiska personer
som omfattas av dessa lagar är skyldiga att utse dataskyddsombud
vars roll är att bevaka de registrerades intressen och ge råd till den
personuppgiftsansvariga. I Stockholms stad är varje nämnd
personuppgiftsansvarig.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och kansli på
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Förvaltningsgruppen och
pensionärsrådet behandlade ärendet 2019-12-05.
Ärendet
Enligt Datainspektionen är det brottsdatalagen som gäller för
kommunala nämnders arbete med att rättsliga påföljder i form av till
exempel vård i enligt SoL, LVU och LVM.
Apropå frågan om detta innebär att nämnder som redan har ett
dataskyddsombud enligt GDPR även ska utse ett enligt
brottsdatalagen framgår av regeringens proposition 2017/18:232 att:
”Bestämmelserna om dataskyddsombud i dataskyddsförordningen
respektive brottsdatalagen bör, i enlighet med Justitiekanslerns
tolkning, uppfattas som att en myndighet som tillämpar båda
regelverken är skyldig att utse och anmäla dataskyddsombud enligt
såväl förordningen som lagen. Det finns ingenting som hindrar att
samma ombud utses för båda regelverken.”
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nuvarande dataskyddsombud och
arkivansvarig Anna Remmets utses till dataskyddsombud enligt
brottsdatalagen.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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