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§ 1 
 

Sammanträdesplan 2018 Kost- och servicenämnden 
Diarienr 18KSN7 

 
Beslut 

Kost- och servicenämnden fastställer sammanträdesplan för Kost- och servicenämnden 2018 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar förslag till sammanträdesplan 2018 för Kost- och servicenämnden. 
 
Kost- och servicenämnden föreslås fastställa sammanträdesdagar 2018 enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

      Sammanträdesplan 2018 Kost- och servicenämnden 
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§ 2 
 

Tillsättande av Dataskyddsombud 
Diarienr 18KSN6 

 
Beslut 

Kost- och servicenämnden beslutar att finansiera tjänst som dataskyddsombud enligt 
föreslagen kostnadsfördelning under 2018. 
 
Kost- och servicenämnden beslutar att utse Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för Kost- 
och servicenämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 
dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. 
Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 
rådgivande funktion renodlas. 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. Det innebär att 
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. 
 
Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 
och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 
förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som 
ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och 
arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt 
reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. 
 
Sammanfattningsvis ska dataskyddsombudet: 

 informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning 

 övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs 
samt se till att organisationens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, bland annat 
genom utbildning och intern granskning 

 fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och även i övrigt samarbeta med 
tillsynsmyndigheten 

 fungera som kontaktpunkt för de registrerade 
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De personuppgiftsansvariga myndigheterna och bolagen ansvarar för att ombudet får det stöd, 
befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 
effektivt och oberoende sätt. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala 
organisationer utser ett dataskyddsombud (DSO). Det är tillåtet att en kommun utser ett 
gemensamt ombud för samtliga nämnder eller för flera organisationer. Uppdraget som 
dataskyddsombud är personligt och ska beslutas av varje nämnd eller styrelse som ombudet 
arbetar för och uppgifter om dataskyddsombud ska vara Datainspektionen tillhanda tidigast i 
mars 2018 men senast innan lagen träder i kraft den 25 maj 2018. 
 
Kommunchef Ylva Sundkvist och PIKAB:s VD Jan Jonsson har föreslagit att Piteå 
kommunkoncern tillsätter en gemensam funktion för dataskyddsombud, DSO. Det ska 
tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter. 
En gemensam funktion bedöms vara en resurseffektiv och rättssäker lösning. 
Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör 
Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning. PIKAB samt nämnderna i 
Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud. 
 
Kostnad och kostnadsfördelning 
Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 
utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 
beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 
nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en 
översyn av kostnader och fördelning ske. 
 
Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas genom att alla nämnder och bolag 
bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 kr vardera och dels en kostnad 
som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal anställda som grund. 
Fördelningen av kostnaderna skulle då bli enligt nedan: 
  

  Bolag/Förvaltning Nämnd/styrelse Fördelade 

kostnader totalt 
Kommunledningsförvaltningen och 
Räddningstjänsten 

KS/KF 43 166 kr 

Fastighets- och serviceförvaltningen FSN/KSN 65 747 kr 
Utbildningsförvaltningen BUN 185 697 kr 
Socialförvaltningen SN 204 055 kr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN/MTN 59 927 kr 
Kultur, park- och fritidsförvaltningen KFN 31 691 kr 
Överförmyndarnämnden ÖFN 15 341 kr 
Summa kommun    605 624 kr 
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PIKAB Bolagsstyrelse 15 105 kr 
AB PiteEnergi Bolagsstyrelse 54 970 kr 
Pireva AB Bolagsstyrelse 30 491 kr 
PiteBo AB Bolagsstyrelse 34 155 kr 
Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsstyrelse 25 051 kr 
Piteå Science Park AB Bolagsstyrelse 16 976 kr 
Piteå Hamn AB Bolagsstyrelse 17 629 kr 
Summa bolagen    194 376 kr 
      
Totalt    800 000 kr 
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§ 3 
 

Delegationsordning för Kost- och servicenämnden 
Diarienr 18KSN8 

 
Beslut 

Kost- och servicenämnden fastställer delegationsordning för Kost- och servicenämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till delegationsordning för 
Kost- och servicenämnden och föreslår nämnden fastställa delegationsordningen. 
 
Beslutsunderlag 

      Delegationsbestämmelser för Kost- och servicenämnden 
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§ 4 
 

Kostpolitiska riktlinjer 
Diarienr 18KSN10 

 
Beslut 

Kost- och servicenämnden antar kostpolitiska riktlinjer enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till kostpolitiska riktlinjer och 
föreslår Kost- och servicenämnden godkänna förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

      Kostpolitiska riktlinjer 
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§ 5 
 

Information 
Diarienr 18KSN4 

 
 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Ställ informerar om tidplan ombyggnationer. 
 
Kostchef Helena Lundberg informerar om tidplan och anbudsförutsättningar upphandling 
livsmedel och mejeriprodukter. 
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§ 6 
 

Delgivningsärenden - protokoll 
Diarienr 18KSN3 

 
Beslut 

Kost- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Följande delgivningar anmäls för Kost- och servicenämndens kännedom: 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09 §91, Arvode – ordförande gemensam kost- 
och servicenämnd Piteå och Luleå kommuner för 2018. 
 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09 §97, Resultat Tillitsbarometern 2017. 
 
 
 
 
 


