
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om att tillsätta IT-ansvarig i styrelsen

Proposition om att tillsätta
IT-ansvarig i styrelsen

styrIT

Bakgrund

För två år sedan när GDPR blev en grej tillsattes en IT-ansvarig i styrelsen och data-
skyddsombud som tillsammans skulle ordna med omställningen. Det var i början mycket
arbete men senare när arbetsbördan minskade föll i princip hela ansvaret över på data-
skyddsombuden.

I dagsläget består datskyddsombudens uppdrag huvudsakligen av följande:

• Hålla koll på lagen och svara på frågor

• Utbilda komitteer om GDPR

• Granska sektionens efterlevnad av GDPR

styrIT hanterar i dagsläget i princip inga frågor som rör GDPR och förra årets styrelse
tyckte det var oklart vad en IT-ansvarig skulle göra i styrelsen.

Det finns dock ett antal IT-uppgifter på sektionen som idag inte har någon självklart
ansvarig person eller som fördelaktligen skulle kunna samlas hos en person:

• Det har de senaste tre åren varit oklart vem som skall administrera sektionens G
suite och ansvaret har snarare följt personer än någon specifik post.

• styrIT har åtagit sig att se till att slacken administreras i och med förändringar-
na i digITs kärnuppdrag som delvis ska innebära att digIT lägger mindre tid på
administration.

• digIT har idag också en ganska administrativt krånglig process för att lägga till
nya Kommittéer/föreningar i sektionens IT-system som ofta krånglar för att något
steg görs fel.

• Det är oklart hur de som blir aktiva på sektionen skall introduceras till de IT-
system som finns för att hjälpa dem.
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En lösning för att samla upp dessa administrativa IT-uppgifter och koncentrera arbetet
vore att skapa en IT-ansvarig post i styrelsen. IT-ansvarig skulle då ha följande ansvar:

• Administrera sektionens slack

• Administrera sektionens G suite

• Lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssystem

• Introducera nya kommittémedlemmar till sektionens IT-system

• Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering samt vara behjälplig i
frågor som rör GDPR

Det enda ansvaret som då kvarstår från DPO:ernas ansvarsområden är deras gransk-
ning vilket vi egentligen inte behöver göra (enligt lagen) och som skulle kunna anses
uppfyllt genom revisorernas verksamhetsgranskning. Därmed skulle vi också kunna av-
veckla dataskyddsombuden.

För att inte ta några förhastade beslut skulle vi vilja att sektionen under nästa verk-
samhetsår testar det här konceptet för att utvärdera hur det funkar och möjligtvis gå
vidare med ett förslag på ändringar i sektionens styrdokument.

digIT, dataskyddsombuden och IT-ansvarig från styrIT18/19 har konsulterats och ställer
sig positiva till förslaget.

Förslag

Yrkar på:

att styrIT20/21 utser en IT-ansvarig inom styrelsen med följande ansvar:

• Administrera sektionens slack

• Administrera sektionens G suite

• Lägga in nya kommittémedlemmar i sektionens medlemmssystem

• Introducera nya kommittémedlemmar till sektionens IT-system

• Ge utbildningar om GDPR och ansvarsfull datahantering samt vara behjälplig
i frågor som rör GDPR

att inga dataskyddsombud väljs in för verksamhetsåret 20/21.

att styrIT20/21 utvärderar den föreslagna förändringen och om lämpligt lägger förslag
om att fastställa den i sektionens styrdokument.


