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Utnämnande av nytt dataskyddsombud för
Överförmyndarnämnden
Sammanfattning
Alla myndigheteter måste utse ett dataskyddsombud. I Lunds
kommun är varje nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig
för sitt verksamhetsområde. Ansvaret kan inte delegeras.
Överförmyndarnämnden utsåg sitt nuvarande dataskyddsombud
den 10 april 2018, § 94. Under våren 2020 har Lunds kommuns
förvaltningar och tre helägda bolag, Lunds Kommuns Fastighets AB,
Lunds Kommuns Parkerings AB och Visit Lund AB, beslutat att
upphandla ett externt anlitat dataskyddsombud. Innan avtalet träder
i kraft måste överförmyndarnämnden fatta beslut om att entlediga
nuvarande dataskyddsombud samt utse Security Solution
Scandinavia AB till nytt dataskyddsombud för
överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 25 juni 2020, dnr ÖFN
2020/0019
Bilaga 1: Personuppgiftsansvariges ansvar och dataskyddsombudets
uppdrag

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant för
ärendet.

Ärendet
Alla myndigheteter måste utse ett dataskyddsombud. I Lunds
kommun är varje nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig
för sitt verksamhetsområde. Ansvaret kan inte delegeras.
Avtal tecknades med Security Solution Scandinavia AB den 24 juni
2020. Avtalet gäller från och med den 1 september 2020. Innan
avtalet träder i kraft måste överförmyndarnämnden fatta beslut om
att entlediga nuvarande dataskyddsombud samt utse Security
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Solution Scandinavia AB till nytt dataskyddsombud för
överförmyndarnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för det externt anlitade dataskyddsombudet kommer att
fördelas proportionerligt mellan nämnder och bolag. Årskostnaden
kommer inte att överstiga 300 tkr (exkl. moms). Kostnaden kommer
att rymmas inom befintlig ram.

Föredragning
Överförmyndarnämnden beslutade den 10 april 2018, § 94, att utse
Maria Skogh till dataskyddsombud från den 25 maj 2018 och
tillsvidare. Maria Skogh är anställd som jurist på kommunkontoret
och har sedan dess haft uppdraget som dataskyddsombud för
kommunens nämnder och revisionen.
Upphandlingen av externt anlitat dataskyddsombud har initierats för
att bättre tillgodose förvaltningarnas behov av juridiskt stöd i frågor
rörande bland annat dataskydd. Det externt anlitade
dataskyddsombudet kommer huvudsakligen att utöva tillsyn över
kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningens regler. I första
hand kommer förvaltningarnas behov av råd och stöd i frågor
rörande dataskydd, personuppgiftsbehandling och annan relevant
IT-rätt att tillgodoses av juridiska resurser på kommunkontoret.
Kommunkontorets upphandlingsenhet har genomfört
upphandlingen av dataskyddsombud, på uppdrag av
kommunledningen och bolagens verkställande direktörer.
Överförmyndarenhetens bedömning är att Security Solution
Scandinavia AB bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses
till dataskyddsombud.

Överförmyndarenhetens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslås besluta
att

entlediga nuvarande dataskyddsombud Maria Skogh från och
med den 31 augusti 2020.

att

utse Security Solution Scandinavia AB till dataskyddsombud för
överförmyndarnämnden från och med den 1 september 2020.

Gaby Wallström
Enhetschef

Björn Bengtsson
Handläggare
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Beslut expedieras till:
Akten
Datainspektionen (anmälan via deras webbplats)
Kommunkontoret

