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Sammanträdesdatum

2018-01-16

Krisledningsnämnden

Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, tisdag den 16 januari 2018 kl. 15.55-16.00 

Beslutande ledamöter Hanna Lindgren (S) 
Sören Grandelius (S)
Roland Johansson (SD)
Gaby Back (M)
Yvonne Persson (S)
Ingvar Henriksson (S)
Jan Karlsson (C)
Ivan Eriksson (S)
Håkan Frank (M) tjänstgörande ersättare för Kjell Israelsson (M)
Benny Rosengren (SD)
Lotta Wedman (MP)
Johnny Karlsson (L)
Leif Pettersson (S)
Lars Handegard (V)
HåGe Persson (M)

Ej beslutande ersättare Jim Gavelin (S) 
Åsa Bergkvist (S)
Maino Wohlfeil (S)
Hanna Söderholm (S)
Björn Flinth (S)
Anders Hellstrand (M)

Övriga närvarande Tjänstemän
Jan Lindström, kommunchef
Rune Wikström, ekonomichef
Jan Sinclair, stöd- och styrningschef
Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 1
Maria Östgren

Ordförande
Leif Pettersson

Justerande
Sören Grandelius
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-01-16 Paragrafer § 1

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Underskrift
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Ärendelista

§ 1 PuL-ombud för krisledningsnämnden 2018/6 4 - 5
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Krisledningsnämnden

§ 1 Dnr 2018/6

PuL-ombud för krisledningsnämnden

Beslut

1. Krisledningsnämnden beslutar att utse Christer Granqvist till 
personuppgiftsombud för krisledningsnämnden

2. Anmälan om nytt personuppgiftsombud ska lämnas in till Datainspektionen

Beskrivning av ärendet
Krisledningsnämnden beslöt den 5 februari 2013 att utse Axel Danielsson (Axel 
Danielsson Konsult AB) till personuppgiftsombud. Särskilt avtal tecknades för 
tjänsten. Axel Danielsson har nu sagt upp avtalet och därmed måste nytt 
personuppgiftsombud utses.

Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är personuppgifts-
ansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet. 
Detsamma gäller för styrelsen i de kommunala bolagen. 
Personuppgifts¬ansvariga utser personuppgiftsombud och ska anmäla detta till 
Datainspektionen.

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda personer mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller i 
huvudsak för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 
automatiserad.

PuL innehåller en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste 
iaktta för att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter. Personuppgifts-
ombudet ska hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och 
bidra till att skapa ordning och reda.

Enligt PuL ska ombudet självständigt se till att den personuppgiftsansvarige 
behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god 
sed. Ombudet bör genomföra interna kontroller över de behandlingar som 
myndigheten gör, påpeka brister i dessa behandlingar för den personuppgifts-
ansvarige och - om de inte korrigeras - anmäla detta till Datainspektionen. 

Ombudet ska också föra förteckning över behandlingarna samt hjälpa de 
registrerade att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 januari 2018.

______

Beslut skickas till
Christer Granqvist
Datainspektionen (anmälningsblankett)
Akten
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