








HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2018-09-19 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 88 Dnr 2018/03139 

Utnämning av nytt dataskyddsombud 

Beslut 

I. Barn- och utbildningsnämnden entledigar kommunjuristen från uppdraget
som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden under
perioden 2018-09-19 till 2018-12-09.

2. Barn- och utbildningsnämnden utser Lena Jande, kansli- och 
kvalitetschef, till nytt dataskyddsombud från 2018-09-19 till 
2018-12-09.

3. Barn- och utbildningsnämnden utser kommunjuristen till 
dataskyddsombud från och med den 10 december 2018.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kom en ny EU-förordning för dataskydd att ersätta den 
svenska personuppgiftslagen (PUL). Förordningen heter General Data 
Protection Regulation och förkortas GDPR. I Sverige kallas den för 
dataskyddsförordningen. 

Kommunen ska ha ett dataskyddsombud, enligt art. 37 
dataskyddsförordningen. Håbo kommun föreslås utse ett gemensamt 
dataskyddsombud för hanteringen av frågor från samtliga nämnder och 
bolag angående dataskyddsförordningen och angränsande regler. Respektive 
nämnd och bolag behöver därmed besluta om att utse samma 
dataskyddsombud som kommunstyrelsen. Kommunen ska delge 
Datainspektionen vem som är utsedd till dataskyddsombud. 

Kommunjuristen, som tidigare var utsedd av barn- och utbildningsnämnden 
att vara dataskyddsombud, kommer tyvärr inte att vara tillgänglig under 
perioden 2018-09-19-2018-12-09. Därmed behöver ett nytt 
dataskyddsombud utses och barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 
Lena Jande, kansli- och kvalitetschefpå kommunstyrelsens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2018-09-14, BOU 2018/03139 m. 50299.

Protokoll från BOU § 54, 2018-05-09.
Protokoll från KS § 90, 2018-04-23.
Underlag till utnämning av dataskyddsombud, daterat 2018-03-21.
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandens förslag till beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

1. Barn- och utbildningsnärnnden entledigar kommunjuristen från 
uppdraget som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnärnnden 
uuder perioden 2018-09-19 till 2018-12-09.

2. Barn- och utbildningsnämnden utser Lena Jande, kansli- och 
kvalitetschef, till nytt dataskyddsombud från 2018-09-19 till 2018-12- 
09.

3. Barn- och utbildningsnärnnden utser kommunjuristen till 
dataskyddsombud från och med den 10 december 2018.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnärnnden beslutar i enlighet 
med ordförandens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Datainspektionen 
Samtliga nämnder 
Säkerhetssamordnare 
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