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Bildningsnämnden

Förordnande av
informationssäkerhetssamordnare för
Bildning
Förslag till beslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta Anna Hyberg, IT-strateg, som
informationssäkerhetssamordnare för bildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt Dataskyddsförordningens artikel 24 punkt 1 samt artikel 28 punkt 2 ska
personuppgiftsansvariga (nämnderna) tillse Dataskyddsombudet med tillräckliga resurser, stöd
och kompetens för att säkert och smidigt kunna fullgöra sitt uppdrag. I Kävlinge kommun väljer
man att tolka de här kraven genom att utse minst en informationssäkerhetssamordnare inom
varje nämnd.
Informationssäkerhetssamordnaren är Dataskyddsombudets kontaktväg in till och stöd i de olika
nämnderna. Detta innebär dock inte att informationssäkerhetssamordnarna ska utföra
Dataskyddsombudets arbete, eller ta det ansvar som varje anställd är skyldig att självständigt
efterleva. Istället ska informationssäkerhetssamordnarna ses som en förstärkande resurs för
nämnden och dess medarbetare, med ett övergripande ansvar för nämndens arbete med
Dataskyddsförordningen.
Informationssäkerhetssamordnaren har alltså en skyldighet att
a) Hålla sig uppdaterad om lagstiftningen och praxis
b) Säkerställa att anställda inom nämnden får den utbildning de behöver för att leva upp till
Dataskyddsförordningens krav
c) Säkerställa att nämndens behandling av personuppgifter registreras i kommunens
registerföringssystem, samt att nämndens registerförda behandling av personuppgifter lever upp
till lagstiftningen
d) Säkerställa att nämndens Riktlinjer för hantering av Allmänna Dataskyddsförordningen hålls
aktuell och relevant
e) Kunna svara på frågor från anställda inom nämnden, kommunens dataskyddsombud, samt
tillsynsmyndigheten, gällande nämndens arbete med Dataskyddsförordningen
f) Se till så att rutiner för anmälan av personuppgiftincidenter till tillsynsmyndigheten finns
g) Agera stöd då konsekvensbedömningar behöver göras vid ny behandling av personuppgifter
Bildningsnämnden
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För kommunstyrelsen föreslås IT-strateg Anna Hyberg förordnas som
informationssäkerhetssamordnare.

Bildning

__________________________
Barbro Börjesson
Förvaltningschef Bildning

__________________________
Anneli Nilsson
Förvaltningschef Bildning

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Säkerhetsenheten
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