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Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 

 

Val av dataskyddsombud 

 

Sammanfattning 

Degerfors kommun har sagt upp avtalet rörande samarbete med 

dataskyddsombud i samband med att nuvarande dataskyddsombud fått 

annan tjänst. 
 

Karlskoga kommun kommer att se över en lösning för detta men för att 

kommunen inte ska stå utan ombud föreslås Marianne Karlsson på 

kommunstyrelsens IT-avdelning som tillförordat dataskyddsombud under 

en period. Byte av dataskyddsombud gäller fr o m 1 oktober. 

 

Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslås att utse Marianne Karlsson till 

dataskyddsombud för nämnden.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 

2021  

 

Bakgrund  
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 

trädde ikraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PUL. 

Förordningen innebar en hel del förändringar för de som behandlar 

personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 

personlig integritet. I Sverige har EU-förordningen konkretiserats genom 

dataskyddslagen. 

 

Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 

nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av 

uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att 

förordningen är direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att 

samma regler gäller inom hela unionen. Andra syften med att ta fram en 

ny dataskyddsförordning har varit att modernisera dataskyddsdirektivet 

regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.  

 

Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets huvudsakliga uppgifter är att 
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- Vara ett kunskapsstöd inom kommunkoncernen gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskydds-

lagstiftning. 

- Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen 

och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.  

- Delta i arbetet med att bygga strategier för det framtida 

dataskyddsarbetet. 

- Rapportera till organisationernas ledning om dataskyddsfrågor 

och om organisationernas brister och utvecklingsbehov. 

- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning. 

- Övervaka den interna efterlevnaden av organisationernas strategi 

för dataskydd.  

- Bistå i utredning av misstänkta dataintrång. 

- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd 

och övervaka genomförandet av den. 

- Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och kunskaps-

inhämtning rörande personuppgiftslagen, dataskydds-

förordningen och patientdatalagen och bistå i att ta fram 

förändrade arbetssätt utifrån förändringar i lagstiftningen.  

 

 

 

Tillväxt och tillsynsförvaltningens förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar att utse Marianne Karlsson på 

kommunstyrelsens IT-avdelning till dataskyddsombud  

 

Malin Kvarth 

Tf. förvaltningschef 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 


