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§ 19
Dataskyddsombud för utbildningsnämnden (UN 2021.022)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden beslutar att:
- entlediga Johanna Attlerud som dataskyddsombud för utbildningsnämnden.
- utse Angelica Rosander till dataskyddsombud för utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens dataskyddsombud, Johanna Attlerud, har bytt tjänst. 
Kommunledningskontoret har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, Angelica Rosander. Barn- 
och ungdomsförvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden entledigar Johanna Attlerud 
från sitt uppdrag och istället utser Angelica Rosander till dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar inte det dagliga arbetet gällande 
personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst som en expert och kontrollinstans.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, dataskyddsombud för utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Dataskyddsombud för 
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- entlediga Johanna Attlerud som dataskyddsombud för utbildningsnämnden.
- utse Angelica Rosander till dataskyddsombud för utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens dataskyddsombud, Johanna Attlerud, har bytt tjänst. 
Kommunledningskontoret har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, Angelica 
Rosander. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden 
entledigar Johanna Attlerud från sitt uppdrag och istället utser Angelica Rosander till 
dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera 
som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar 
inte det dagliga arbetet gällande personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst 
som en expert och kontrollinstans.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Susanna Falk Martin from
Utbildningschef Nämndsekreterare

Expedieras till:
Akten
Integritetsskyddsmyndigheten


