AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTR..iDE SPROTOKOLL
2019-12-18

Plats och tid
Per Capsulam, Ronnebyhus Gångbrogatan 3, Ronneby 2019-12-18

Beslutande
Lena Mahrle, ordf
Magnus Gustafsson, 1:e v ordf
Ronny Pettersson, 2:e v ordf.
Martin Engelsjö, ledamot
Patrick Jacobsen, ledamot
An n-Charlotte Johansson
Charlotte Karlberg, ledamot
Kenth Zickbauer, ledamot
Göran Ohlsson, ledamot
Benny Athle, ledamot
Nicolas Westrup, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga deltagare
Peter Persson, VD
Marie Carlsson, Sekreterare
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Justering

Sekreterare: Marie Ca

Paragrafer:

?w**-^

Ordförande

Mahrle

Justerande

Pettersson

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

Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum för anslags

uppsättande:

Förvaringsplats.
Underskrift:
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Val av justerare
att justera dagens protokoll utsågs Ronny Pettersson
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Nytt dataskyddsombud, AB Ronnebyhus
Sen 25 ma12018 gäller dataskyddsforordningen (GDPR, The General Data Protection
Regulation) i Sverige. Dataskyddsforordningen innehåller regler om hur man får behandla
personuppg ifter.

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal nämnd eller styrelse) som
bestämmer for vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.
Det är alltså nämnden, inte chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är
personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO). För en offentlig
myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1
forordningen. Ombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till
exempel utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person
utan kan vara en konsult.
Kommunen har tidigare haft ett avtal med Sydarkivera där de tillhandahållit tjänsten
Dataskyddsombud. Dataskyddsombud har sedan 16 augusti 2018 varit Therese Jigsved, jurist på
Sydarkivera. Detta avtal har genom beslut i kommunstyrelsen 2019-10-01 S 2BG sagts upp och
innebär att varje personuppgiftsansvarig måste utse ett nytt dataskyddsombud. Avtalet med
Sydarkivera upphör den 31 december 2019 dä nytt dataskyddsombud måste vara utsett.
Styrelsen for AB Ronnebyhus föreslås utse Mathias Kågell, kommunjurist, som dataskyddsombud
från och med den I januari 2020.
Styrelsen beslöt

att utse Mathias Kågell, kommunjurist, som dataskyddsombud från och med 1 januari2020

Utdragsbestyrkande

