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Datum

2020-05-19

Krisledningsnämnd

kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 maj 2020 i
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 08:30 för att behandla följande
ärenden:

Möjlighet att delta via Microsoft Teams, länk skickas via e-post.

Ärende

l. Upprop

2. Val av justerare

3. Godkännande av ärendelista

4. Meddelande

5. Krisledningsnämndens delegationsordning
(direktjustering)
Dnr 2020-00270 101

6. Dataskyddsombud för krisledningsnämnden
(direktjustering)
Dnr 2020-00271 101

7. Krisledningsnämndens reglemente -
revidering (direktjustering)
Dnr 2020-00267 003

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare
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Krisledningsnämnden

Upprättande av delegationsordning för krisledningsnämnd

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden upprättar delegationsordning i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning för krisledningsnämnden har upprättats utifrån det tänkta
behov nämnden har vid hantering av en extraordinär händelse. I delegationsordningen
delegeras de grundläggande beslut som behövs för att skapa effektivitet i arbetet vid
en extraordinär händelse. Förslag till delegationsordning finns i bifogad bilaga.

I tjänsten

Patrik Fallström
Säkerhetschef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se
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Krisledningsnämnden

Utnämning av dataskyddsombud

Beskrivning av ärendet
Av dataskyddsförordningens artikel 37 framgår att den personuppgiftsansvarige
"under alla omständigheter" ska utnämna ett dataskyddsombud om
personuppgiftsbehandling "genomförs av en myndighet eller offentligt organ."
Krisledningsnämnden faller in under den bestämmelsen. Som personuppgiftsansvarig
pä sitt eget verksamhetsområde behöver krisledningsnämnden, eftersom detta inte
tidigare gjorts, utnämna ett personuppgiftsombud. Enligt artikel 39 har
personuppgiftsombudet följande funktioner:

l) informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträde
och de anställda som genomför personuppgiftsbehandling om deras
skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.
2) övervaka den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
dataskyddsförordningen och den person u ppgiftsansvariges och
personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter
3) på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömning avseende dataskydd
4) samarbeta med tillsynsmyndigheten
5) fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
personuppgiftsbehandling.

Enligt artikel 38 gäller följande angående dataskyddsombudet ställning:

l. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som
rör skyddet av personuppgifter
2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja
dataskyddsombudet i utförande av de uppgifter som avses i artikel 39 genom
att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra dessa uppgifter, samt i
upprätthållandet av dennes sakkunskap.
3. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner som gäller utförandet av
dessa uppgifter. Han eller hon får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner
av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att ha utfört
sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå.
4. Den registrerade far kontakta dataskyddsombudet med avseende alla
frågor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av
dennes rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
5. Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av sina
uppgifter, vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet med
unionsrätten eller medlemsstaterna nationella rätt.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4
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6, Dataskyddsombudet far fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska se till att sådana
uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.

Av artikel 37 framgår att den personuppgiftsansvarige ska offentliggöra
dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten".

I tjänsten

Thomas Johansson

Kansliansvarig
072-700 05 70
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Kalix kommun
952 81 Kalix
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Krisledningsnämnden

Revidering av krisledningsnämndens reglemente

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar revidera krisledningsnämndens
reglemente i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av pandemin covid-19 beslutade krisledningsnämndens ordförande 25
mars 2020 att krisledningsnämnden skulle träda i funktion. Utöver den
speciallagstiftning som reglerar krisledningsnämndens verksamhet behöver nämnden i
enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (KL) även luta sig mot ett av fullmäktige
antaget reglemente. Krisledningsnämndens nuvarande reglemente är överspelat i flera
avseenden. Befintligt reglementet refererar till lagstiftning som sedan länge upphört.
Reglementet behandlar dessutom inte vissa viktiga moment. Eftersom
krisledningsnämnden alltså aktiverats, och att pandemin verkar dröja sig kvar, talar
allt för reglementet behöver genomgå en genomgripande och skyndsam revidering.
Förslag till nytt reglemente finns i bifogad bilaga, befintligt reglemente finns i en
ytterligare bilaga i ärendet.

I tjänsten

Thomas Johansson
Kansliansvarig
072-700 05 70
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