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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Samverkansavtal med Hallstahammars kommun avseende

gemensamt dataskyddsombud

I  Dataskyddsförordningen, artikel 37, föreskrivs att samtliga myndigheter och

offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud. Sala kommun har diskuterat

samverkan avseende dataskyddsombud med Hallstahammars kommun och arbetat

fram en gemensam lösning i form av samverkansavtal.

Båda kommunernas kommunstyrelser och nämnder utsåg i våras Jonna Lindström

[fd Kangas) till dataskyddsombud. Dock har det dragit ut på tiden med själva

samverkansavtalet som reglerar formerna för samverkan.

Förslaget till samverkansavtal gäller retroaktivt från  1  maj 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen

Att samverka med Hallstahammars kommun avseende dataskyddsombud

i enlighet med bifogat samverkansavtal.
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Samverkansavtal
   

I  Dataskyddsförordningen, artikel 37, föreskrivs  att samtliga myn  '  ’ r  och offentliga

organ ska utnämna ett dataskyddsombud.
   

 

  

   

    

  
  

 

Kommunstyrelserna i Hallstahammars  k  __ , » verka

avseende gemensamt dataskyddsombud ge

rekommenderades även samtliga kommunal

att ingå i samverkan. Detta avtal reglerar formen? !

kommun och Sala kommun avseende ge  ”  '

1  §  Parter

verkan ingår även samtliga

'  .ala kommun som har utsett samma

korrekt. Dataskyddsomb det ska stöttas med sakkunskap, stöd och erforderliga resurser.

Det utsedda dataskyddsombudet uppfyller kraven som ställs på denne enligt

Dataskyddsförordningen och har i enlighet med 3§ detta avtal rätt till det stöd och de resurser

som krävs för att säkerställa korrekt behandling av personuppgifter i Hallstahammars

kommuns personuppgiftsärenden.

Dataskyddsombudet är jurist och är anställd hos Sala kommun. Vid personalbyte som berör

denna tjänst ska Hallstahammars kommun informeras och beredas tillfälle att besluta om den

nyanställde uppfyller kraven i denna paragraf och om samverkan i enlighet med detta avtal

ska fortgå.



3  § Samverkan

Hallstahammars kommun får tillgång till cirka 25 % av dataskyddsombudets tjänst i form av

dataskyddsombud. Sala kommun får tillgång till juridisk kompetens och specialistkunskap om

Dataskyddsförordningen, bl.a. i form av rutin- och policyskrivning, riskhantering och

rådgivning.

Parterna samverkar kring den ekonomiska ersättningen av tjänsten i den mån den är uppdelad

mellan parterna.

4  § Ekonomisk ersättning

Hallstahammars kommun ska månadsvis ersätta Sala kommun 25

dataskyddsombudets månadslön och personalomkostnader plus i ad 'strativt påslag.

Justering av ersättningen ska följa årliga löneförhöjning . and la l" ändringar.

Ersättningen ska inte påverkas av antal ä  »  en som d . '  , bu tf"

Hallstahammars kommuns räkning.

5 § Arbetsrättsliga aspekter

Dataskyddombudet är anställd av  S  k  -  -  un. ko ska fullt ut fullgöra sina

skyldigheter som arbetsgivare. För de  _, -  v  tdso udet utför arbete åt

Hallstahammars ko ammars kommu te ses som arbetsgivare till

dataskyddsomb  '

  

6 §  Av

Detta s rkansa ,1 g  :  rån oc  _ '  d 1 maj 2018. Avtalet upphör att gälla när någon av

parternas eig .  —— ddela  -  ,  ~  ning av avtalet.

7  § Uppsägning av ]

Uppsägning av avtal ska e skriftligen och inkomma till respektive parts

kommunstyrelseförvaltning. För detta samverkansavtal gäller sex (6) månaders

uppsägningstid. Uppsägningstiden får lov att förkortas om bägge parter skriftligen godkänner

det.

8  §  Hävning av avtal

Detta samverkansavtal får omedelbart hävas om endera part missköter sin del av samverkan

och rättelse inte sker efter skriftlig erinran eller att Sala kommun inte fullföljer sina

skyldigheter vad gäller betalning av lön, arbetsgivaravgifter samt om det kommer till

Hallstahammars kommuns kännedom om att dataskyddsombudet enligt lagakraftvunnen dom



är dömd för brott som bland annat innefattar deltagande i kriminell organisation, bestickning,

bedrägeri eller penningtvätt.

Sala kommun har ingen rätt att kräva ersättning med anledning av sådan hävning av avtalet.

9 §  Tvist

Tvist mellan parterna rörande bestämmelserna i detta samverkansavtal ska avgöras vid allmän

domstol, om parterna inte kan enas om annat.

10  §  Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta samverka vtal kan e . eno li .  -  :; g

undertecknad av behörig företrädare för p a.

Detta avtal är signerat av behöriga firmate re fo ern är rättat i tva exemplar.

 

Datum: um:

Carin Becker- —— ' Jenny Nolhage

Kommunchef Kommunchef

Hallstahammars kommun Sala kommun


