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2017-03-31

Diarienummer
SN-2017/91

Socialnämnden

Val av personuppgiftsombud för socialnämnden
SN-2017/91
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att utse socialnämndens nämndsekreterare till personuppgiftsombud för socialnämnden, och
att uppdra till vård- och omsorgskontoret att anmäla nytt personuppgiftsombud till
Datainspektionen.
Sammanfattning
Socialnämnden behöver utse ett personuppgiftsombud. Ombudet utses av den
personuppgiftsansvarige, som i det här fallet är socialnämnden. Ombudet ser till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen.
Bakgrund
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person, t ex företag, myndighet eller annan
organisation som behandlar personuppgifter i sin verksamhet, som bestämmer vilka
uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. I Knivsta kommun ansvarar
nämnderna själva över de personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds
verksamhetsområde.
Enligt personuppgiftslagen kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud.
Personuppgiftsombudet ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att se till att personuppgifter
behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Detta innebär bland annat att
• kartlägga och granska behandlingar,
• utarbeta rutiner för eventuell förteckningsskyldighet,
• fortlöpande kontrollera förhållanden avseende behandling,
• hålla den personuppgiftsansvarige underrättad om förhållanden som rör behandling
• ge rådgivning och utbildning till organisationens ledning och berörd personal
• bevaka att det finns skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden
• utarbeta rutiner för rättelser av personuppgifter
I ombudets uppdrag ingår också att för den personuppgiftsansvarige påpeka eventuella fel
och brister i uppgiftsbehandlingen. Den personuppgiftsansvarige förväntas lyssna på
personuppgiftsombudet och inom rimlig tid rätta till eventuella brister. Om ombudet har
anledning att misstänka att den personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som
gäller för behandlingen av personuppgifter och bristerna inte rättas till trots påpekande, ingår
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det i ombudets uppdrag att anmäla bristerna till Datainspektionen. Datainspektionen beslutar
sedan om vilka åtgärder som behöver vidtas.
För att förordna eller entlediga ett personuppgiftsombud krävs beslut av ansvarig nämnd.
Enbart fysiska personer kan vara personuppgiftsombud. Däremot kräver inte
Datainspektionen att personen som utses namnges i beslutet. Personen som utses måste ha
god kännedom om den personuppgiftsansvariges organisation och verksamhet. Ombudet
måste också ha en sådan position att han eller hon vågar påpeka fel eller brister.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Socialchef
Områdeschef utförare
Områdeschef myndighet
Kvalitets- och utvecklingschef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Enhetschefer vård- och omsorgskontoret
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Socialnämnden har ett ansvar för barn inom olika områden.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
En ändamålsenlig och effektiv personuppgiftshantering bör leda till ökade förutsättningar
för att barns bästa tas i beaktande.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

