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Förordnande av Dataskyddsombud
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mathias Krusell utses till Dataskyddsombud fram till den 1 augusti år 2018. Maria Sasinka
Bartolich utses till Dataskyddsombud från den 1 augusti år 2018.
Ärendet
Sedan år 2014 så har Mölndals stad haft en organisation för att arbeta med hanteringen av
personuppgifter. Respektive nämnd är personuppgiftsansvariga och varje nämnd har också
utsett ett personuppgiftsombud som ska se till att rådande lagstiftning efterlevs och att
personuppgifter behandlas på ett öppet, korrekt och lagligt sätt.
Den 25 maj börjar Dataskyddsförordningen att gälla över hela Europa och ersätter
Personuppgiftslagen. I och med det så upphör rollen personuppgiftsombud och den nya
funktionen dataskyddsombud träder i dess ställe. Varje personuppgiftsombud ska ha ett
dataskyddsombud som ska granska och kontrollera att personuppgifter hanteras på ett korrekt
sätt. Den nya rollen är mer självständig än tidigare och har också en mer granskande funktion.
Det operativa arbetet med förteckna personuppgiftsbehandlingar och se till att det finns rätt
grund att behandla personuppgifter läggs direkt på verksamheterna. Nuvarande
personuppgifts-ombud Mathias Krusell föreslås få rollen som dataskyddsombud fram tills
dennes tjänstledighet den 1 augusti. Då tar arkivarie på Stadsledningsförvaltningen Maria
Sasinka Bartolich över som tidigare haft rollen som personuppgiftsombud på
stadbyggnadsförvaltningen.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2018.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till arbetsutskottet
Mathias Krusell utses till Dataskyddsombud fram till den 1 augusti år 2018. Maria Sasinka
Bartolich utses till Dataskyddsombud från den 1 augusti år 2018.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.
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Förordnande av Dataskyddsombud
Förslag till beslut
Mathias Krusell utses till Dataskyddsombud fram till den första augusti år 2018. Maria
Sasinka Bartolich utses till Dataskyddsombud från den första augusti år 2018.
Ärendet
Sedan år 2014 så har Mölndals stad haft en organisation för att arbeta med hanteringen av
personuppgifter. Respektive nämnd är personuppgiftsansvariga och varje nämnd har också
utsett ett personuppgiftsombud som ska se till att rådande lagstiftning efterlevs och att
personuppgifter behandlas på ett öppet, korrekt och lagligt sätt.
Den 25:e maj börjar Dataskyddsförordningen att gälla över hela Europa och ersätter
Personuppgiftslagen. I och med det så upphör rollen personuppgiftsombud och den nya
funktionen dataskyddsombud träder i dess ställe. Varje personuppgiftsombud ska ha ett
dataskyddsombud som ska granska och kontrollera att personuppgifter hanteras på ett korrekt
sätt. Den nya rollen är mer självständig än tidigare och har också en mer granskande funktion.
Det operativa arbetet med förteckna personuppgiftsbehandlingar och se till att det finns rätt
grund att behandla personuppgifter läggs direkt på verksamheterna. Nuvarande
personuppgiftsombud Mathias Krusell föreslås få rollen som dataskyddsombud fram tills
dennas tjänstledighet den 1:a augusti. Då tar arkivarie på Stadsledningsförvaltningen Maria
Sasinka Bartolich över som tidigare haft rollen som personuppgiftsombud på
Stadbyggnadsförvaltningen.
Beredning
Mölndals stad har arbetat länge med att säkerställa att kraven från Dataskyddsförordningen
efter levs. Under hösten/vintern 2016 utreddes det på Stadsledningsförvaltningen hur
Mölndals stad skulle möte den nya lagstiftningen. Grundprincipen har varit att bygga vidare
på den nuvarande organisationen med personuppgiftsombud. Förslag på Riktlinjer för
dataskydd har tagits fram som tydligt visar hur ansvaret rörande dataskyddsfrågor är fördelat i
staden.
Ekonomi
Förordnande av dataskyddsombud innebär inga förändrade ekonomiska utgifter.
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Bedömning
Dataskyddsombud ska anmälas till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Tidigare
personuppgiftsombud övergår inte av sig själva till dataskyddsombud utan det måste beslutas
på nytt. Genom det här beslutet så får vi kompetenta personer på plats att anta rollerna både
under den kvarvarande våren och tiden efter det.
Expedieras till
Mathias Krusell, Maria Sasinka Bartolich, Datainspektionen

Carina Nordgren
Förvaltningschef

Anna Hiller
Kommunikation- och kanslichef

