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Dataskyddsombud för Södermalms
stadsdelsnämnd
Utnämning av dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden utser Anna Remmets till nämndens
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen
och 3 kap. 13 § brottsdatalagen från och med den 1 oktober
2020.
2. Maria Engfors entledigas från uppdraget som nämndens
dataskyddsombud från och med den 1 oktober 2020.
3. Ovanstående utnämnande och entledigande av
dataskyddsombud anmäls till Datainspektionen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed
för en korrekt personuppgiftshantering inom nämndens
verksamheter. Med anledning av detta måste Södermalms
stadsdelsnämnd ha ett dataskyddsombud som bland annat har till
uppgift att bevaka hur nämnden efterlever bestämmelserna i
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen.
Mot bakgrund av organisatoriska förändringar inom
stadsdelsdirektörens stab och kansli, föreslår förvaltningen att
nämnden utser Anna Remmets till nytt dataskyddsombud från och
med den 1 oktober 2020 och att nuvarande dataskyddsombud Maria
Engfors samtidigt entledigas från uppdraget. Utnämnandet och
entledigandet ska anmälas till Datainspektionen.
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Bakgrund
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018
och blev då direkt tillämplig i Sverige. Varje nämnd/bolag är
personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för en korrekt
personuppgiftshantering. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen
ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud om
behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ.
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Med anledning av detta måste Södermalms stadsdelsnämnd ha ett
dataskyddsombud.
Brottsdatalagen (2018:1177) gäller från och med den 1 augusti
2018. Brottsdatalagen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv som är en
parallell lagstiftning till dataskyddsförordningen. 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 något annat syfte gäller
dataskyddsförordningen.
För stadsdelsnämnden är brottsdatalagen tillämplig när nämnden
behandlar personuppgifter i följande syfte:
•
•

•

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.

Även brottsdatalagen anger att den personuppgiftsansvarige ska
utse ett eller flera dataskyddsombud (3 kap. 13 § brottsdatalagen).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet
den 14 september 2020 och i rådet för funktionshinderfrågor den 15
september 2020.
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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Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet
är att övervaka att organisationen följer gällande lagstiftning. Det
innebär bland annat att
•

samla in information om hur organisationen behandlar
personuppgifter
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•
•

kontrollera att organisationen följer bestämmelser och
interna styrdokument
informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också





ge råd om konsekvensbedömningar
vara kontaktperson för Datainspektionen
vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen
samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid
inspektioner.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen har bedömt att mer tid än vad som medges i
dagsläget behöver avsättas för att fullgöra dataskyddsombudets
uppgifter. Då det utrymmet inte finns inom tjänsten för nuvarande
dataskyddsombud, som även har rollen som nämndsekreterare, har
stadsdelsdirektörens stab och kansli omstrukturerat arbetsuppgifter
mellan olika roller och tillsatt ett dataskyddsombud på halvtid.
Anna Remmets har anställts och tillträder sin tjänst den 1 oktober
2020.
Förvaltningen föreslår därmed att nämnden utser Anna Remmets till
dataskyddsombud från och med den 1 oktober 2020 och att
nuvarande dataskyddsombud Maria Engfors samtidigt entledigas
från uppdraget. Utnämnandet och entledigandet ska anmälas till
Datainspektionen.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
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Emma Liljenberg
Avdelningschef
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