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Dnr KS/2018:41

GDPR - utse ombud
Bakgrund
Idag har varje förvaltning och bolag ett så kallat Personuppgiftsombud
enligt Personuppgiftslagen (PuL), personuppgiftsombuden (KS/2015:407)
arbetar för den personuppgiftsansvarige (nämnd/styrelse) i syfte att säkra att
personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande lag.
När Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) träder i kraft den 25 maj
2018 och ersätter Personuppgiftslagen så ersätts även personuppgiftsombuden av ett så kallat dataskyddsombud. En stor skillnad mellan det nya
dataskyddsombudet och tidigare personuppgiftsombud är ombudets fokus;
dataskyddsombud är mer en revisorsliknande funktion, medan
personuppgiftsombuden var närmare den dagliga verksamheten
Sammanfattning
I syfte att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt och hållbart arbete
rörande behandling av personuppgifter så är förslaget att införa en ny roll
som kallas personuppgiftssamordnare inom respektive förvaltning samt
tillsätta ett dataskyddsombud som lyder under Kommunstyrelsen.
Personuppgiftssamordnare ersätter delar av tidigare personuppgiftsombuds
arbete (som försvinner den 25 maj 2018).
Varje förvaltning utser minst en personuppgiftssamordnare. Dennes uppgift
är att stötta verksamheterna i ett aktivt arbete för att följa
dataskyddsförordningen. Personuppgiftssamordnaren arbete är en
stödfunktion för förvaltningen, personuppgiftsansvarig d v s nämnden bär
det fulla ansvaret för verksamhetens personuppgiftsbehandlingar.
Kraven på den nya rollen som dataskyddsombud har förändrats jämfört med
kraven på nuvarande Personuppgiftsombud och de finns väl beskriva i den
nya förordningen. Dataskyddsombudet har inte verksamhetsansvaret för att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos
den enskilda nämnden.
Dataskyddsombudet ska ha kunskap om kommande dataskyddslagstiftning
samt yrkeserfarenhet inom området dataskyddslagstiftning och
informationssäkerhet. Ombudet bör även ha kunskap och förståelse för
personuppgiftsbehandling inom kommunal verksamhet och om IT-system.
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§ 33 fortsättning
Beslutsunderlag
Missiv 2018-01-19
Utredning kring Dataskyddsombud Mjölby kommun
Förslag till dataskyddsombud i Mjölby kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsens förvaltning
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Handläggare

Morgan Lantz
Tfn 0142-858 58

Kommunstyrelsen

Uppdragsbeskrivning för Mjölby kommuns
dataskyddsombud med tillhörande organisation.
Bakgrund
Idag har varje förvaltning och bolag ett så kallat Personuppgiftsombud
enligt Personuppgiftslagen (PuL), personuppgiftsombuden (KS/2015:407)
arbetar för den personuppgiftsansvarige (nämnd/styrelse) i syfte att säkra
att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande lag.
När Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) träder i kraft den 25 maj
2018 och ersätter Personuppgiftslagen så ersätts även personuppgiftsombuden av ett så kallat dataskyddsombud. En stor skillnad mellan det nya
dataskyddsombudet och tidigare personuppgiftsombud är ombudets fokus;
dataskyddsombud är mer en revisorsliknande funktion, medan
personuppgiftsombuden var närmare den dagliga verksamheten
Sammanfattning
I syfte att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt och hållbart arbete
rörande behandling av personuppgifter så är förslaget att införa en ny roll
som kallas personuppgiftssamordnare inom respektive förvaltning samt
tillsätta ett dataskyddsombud som lyder under Kommunstyrelsen.
Personuppgiftssamordnare ersätter delar av tidigare personuppgiftsombuds
arbete (som försvinner den 25 maj 2018).
Varje förvaltning utser minst en personuppgiftssamordnare. Dennes
uppgift är att stötta verksamheterna i ett aktivt arbete för att följa
dataskyddsförordningen. Personuppgiftssamordnaren arbete är en
stödfunktion för förvaltningen, personuppgiftsansvarig d v s nämnden bär
det fulla ansvaret för verksamhetens personuppgiftsbehandlingar.
Kraven på den nya rollen som dataskyddsombud har förändrats jämfört
med kraven på nuvarande Personuppgiftsombud och de finns väl beskriva i
den nya förordningen. Dataskyddsombudet har inte verksamhetsansvaret
för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger
alltid hos den enskilda nämnden.
Dataskyddsombudet ska ha kunskap om kommande dataskyddslagstiftning
samt yrkeserfarenhet inom området dataskyddslagstiftning och
informationssäkerhet. Ombudet bör även ha kunskap och förståelse för
personuppgiftsbehandling inom kommunal verksamhet och om IT-system.
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Internetadress
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Beslutsunderlag
Missiv 2018-01-19
Utredning kring Dataskyddsombud Mjölby kommun
Förslag till dataskyddsombud i Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslaget att tillsätta ”namn” som
dataskyddsombud och att tjänsten erbjuds samtliga nämnder.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till
Uppdragsbeskrivning för centralt placerat dataskyddsombud.
3. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att utse minst en
personuppgiftssamordnare.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Byggnads- och räddningsnämnden

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör
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Till kommunstyrelsen

Förslag till organisation med anledning av ny dataskyddsförordning (GDPR).
Bakgrund
I varje förvaltning finns idag ett s k personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).
Ombuden arbetar på uppdrag av resp nämnd/styrelse (som är personuppgiftsansvarig) med syfte
att säkra att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande lag.
När dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter
personuppgiftslagen så ersätts även personuppgiftsombuden av ett så kallat dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets roll skiljer sig från det tidigare personuppgiftsombudets på det viset att
dataskyddsombudet har en mer revisorsliknande funktion. Personuppgiftsombuden stod närmare
den dagliga verksamheten.
Konkret innebär det att personuppgiftsombudens formella roll på resp förvaltning upphör att
gälla. Det riskerar att leda till att förvaltningarna tappar fokus på uppgiften att behandla
personuppgifter trots att den nya lagen skärper kraven.
Nya roller för behandling av personuppgifter
För att bibehålla fokus och skapa förutsättningar för ett mer systematiskt och hållbart arbete
rörande behandling av personuppgifter så föreslås att på varje nämnd införa en ny roll,
personuppgiftssamordnare. Personuppgiftssamordnaren ersätter delar av tidigare
personuppgiftsombudets arbete. Därutöver tillsätts ett centralt dataskyddsombud tillhörande
kommunstyrelsens förvaltning.
Förslaget är även att bibehålla nuvarande nätverk för GDPR-projektet, Nätverket har under
projekttiden haft en operativ funktion med syfte att implementera den nya
dataskyddsförordningen. Det nya permanentade operativa nätverket föreslås benämnas
dataskyddsnätverket och får till uppgift att samordna det kommunövergripande arbetet enligt
dataskyddsförordningen och kompetensutveckla sig inom området.
Förslaget innebär att varje förvaltning utser minst en personuppgiftssamordnare. Dennes uppgift
är att stötta verksamheterna i ett aktivt arbete för att följa dataskyddsförordningen.
Personuppgiftssamordnarens arbete är en stödfunktion för förvaltningen.
Personuppgiftsansvarig d v s nämnden bär det fulla ansvaret för verksamhetens
personuppgiftsbehandlingar.
Personuppgiftssamordnaren stöttar verksamhet och nämnd genom att:


Ser till att alla pågående personuppgiftsbehandlingar dokumenteras i en registerförteckning.
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Stöttar verksamheterna vid begäran om registerutdrag.
Ger råd och stöd till verksamheten och berörd personal i frågor rörande behandling av
personuppgifter.
Håller sig underrättad om utveckling av lagstiftningen inom området för behandling av
personuppgifter.
Håller sig underrättad om datainspektionens verksamhet.
Rådfrågar och samråder med dataskyddsombudet.
Tillsammans med dataskyddsombudet arbetar långsiktigt med att anpassa behandling av
personuppgifter så att den sker enligt dataskyddsförordningen.

Rollen som dataskyddsombud
Kraven på den nya rollen som dataskyddsombud har förändrats jämfört med kraven på
nuvarande personuppgiftsombud. De finns väl beskriva i den nya förordningen. Ett av kraven är
att dataskyddsombudet ska rapportera till kommunstyrelse och nämnder för att se till att
hantering av personuppgifter prioriteras av ledningen. Dataskyddsombudet har inte
verksamhetsansvaret för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger
alltid hos den enskilda nämnden.
Dataskyddsombudet ska ha kunskap om kommande dataskyddslagstiftning samt yrkeserfarenhet
inom området dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet. Ombudet bör även ha kunskap
om och förståelse för personuppgiftsbehandling inom kommunal verksamhet och om IT-system.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:










Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter.
Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument.
Informera och ge råd inom organisationen.
Ge råd om konsekvensbedömningar.
Vara kontaktperson för Datainspektionen.
Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen.
Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Stödja verksamheterna vid tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal.
Bidra till utvecklingen av gemensamma rutiner och arbetssätt för att uppfylla
dataskyddsförordningen.

Dataskyddsnätverkets uppgifter
Dataskyddsnätverket ska finnas till för att stötta verksamheterna och kommunen som helhet i sitt
arbete. Sammankallande för nätverket är kommunens dataskyddsombud. Deltagarna i
dataskyddsnätverket ska vara:
 verksamheternas personuppgiftssamordnare
 dataskyddsombud
 säkerhetsansvarig på IT-avdelningen (adjungeras vid behov)
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I nätverket deltar dataskyddsombud som stöd vid framtagande av övergripande rutiner och har en
rådgivande roll. Dataskyddsombudet bistår även med nätverkets kompetensutveckling. Nätverket
blir kontaktytan mellan personuppgiftssamordnare och dataskyddsombud.
Förslag till beslut
Förslaget är att utse ett dataskyddsombud som lyder under kommunstyrelsen och som är
ansvarigt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Enligt Sveriges kommuner och landsting,
SKL, förutsätter det att varje nämnd ger sitt skriftliga medgivande till det.
Beslutet med ett dataskyddsombud förutsätter att varje nämnd utser minst en
personuppgiftssamordnare inom sitt ansvarsområde. Personuppgiftsamordnarens funktion
beskrivs tidigare i doumentet. Nämnden ansvarar för att samordaren har en grundkompetens
inom dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudets roll tillhör kommunstyrelsen men har även en rapporteringsskyldighet till
respektive nämnd i de fall det blir aktuellt. Exempelvis då förordningen inte följs och nämnden
som personuppgiftsansvarig måste informeras, eller när resultat från interna revisioner ska
presenteras. Dataskyddsombudet är även kontaktyta mot Datainspektionen för kommunens
räkning.
Kommunstyrelsens förvaltning

Morgan Lantz
Säkerhetssamordnare
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