
Ett dataskyddsombud kan vara anställd i kommunen eller utföra sina uppgifter på grundval 
av ett tjänsteavtal. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas 
till Datainspektionen. 

Ett dataskyddsombud ska:
- Utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning 
och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra sina uppgifter.
- På ett korrekt sätt och i god tid delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.
- Få stöd av den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet i utförandet 
av sina uppgifter genom att få tillräckliga resurser, få tillgång till personuppgifter och 
behandlingsförfaranden samt upprätthållande av kunskap.
- Inte ta emot instruktioner som gäller utförande av sina uppgifter. Dataskyddsombudet 
får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter. 
- Rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta 
förvaltningsnivå. 
- Vara kontaktbar så att de registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende 
på alla frågor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
- Vara bunden av sekretess eller konfidentialitet i enlighet med unionsrätten eller nationell 
rätt. 
- Inte ha andra uppgifter eller uppdrag som kan leda till en intressekonflikt. 

Dataskyddsombudets uppgifter:
- Informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen 
och andra dataskyddsbestämmelser.
- Övervaka efterlevnaden av reglerna och den personuppgiftsansvariges eller personuppgifts-
biträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till 
och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning. På begäran
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ge råd vad gäller konsekvensbedömning avseende dataskydd och övervaka genomförandet 
av den. 
- Samarbete med tillsynsmyndigheten.
- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet 
förhandssamråd och vid behov samråda i alla andra frågor. 
- Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker 
som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och syften. 
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