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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Utnämnande av dataskyddsombud 
 

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Anders Danielsson, Sydarkivera, till dataskyddsom-

bud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för nämndens 

personuppgiftsbehandling från och med 2018-05-25. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig sam-

ordnare för dataskyddsfrågor inom förvaltningen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av 

registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av person-

uppgifter till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till förvalt-

ningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, 

begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till för-

valtningschef med rätt till vidaredelegering. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att delegera ansvaret för registerförteckningen och 

tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal till förvaltningschefen, med rätt att 

vidaredelegera ansvaret. 

6. Kommunledningsförvaltningen ska regelbundet rapportera till nämnden om 

arbetet med behandlingen av personuppgifter. 

 

Sammanfattning 
Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans General Data 

Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter därmed den tidigare per-

sonuppgiftslagen (PuL).  

Dataskyddsförordningen är mer eller mindre en uppdatering av personuppgiftslagen. 

Förordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter i det 

nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att utdöma ekonomiska  

sanktionsavgifter mot personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens 

regler. 

Beskrivning av ärendet 
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler  

för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och 

kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla 

EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftsla-

gen (PuL) i Sverige.  

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande person-

uppgiftslagen. På samma sätt som idag får man till exempel behandla personuppgifter 

med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intres-

seavvägning. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information 

om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter 
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måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är 

fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro 

ställs särskilda krav. 

Viktigare nyheter: 
 Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv lämnat överförda 

till en annan tjänst - dataportabilitet. 
 Konsekvensbedömning ska göras vid ny personuppgiftbehandling. 

 Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. 

 Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra dataskydds-
ansvariga som behandlar känsliga personuppgifter. 

 Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter 

mot förordningens regler.  

 Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i löpande text och 

enkla listor, den så kallade missbruksregeln, försvinner. 

 Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att se till att förord-

ningens regler följs (ansvarsskyldighet).  

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer  

som behandlar personuppgifter. Den gäller när den personuppgiftsansvarige själv  

bestämmer över behandlingen. Men även när ett personuppgiftsbiträde utför behand-

lingen på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Inom Tingsryds kommun är nämn-

der och styrelser personuppgiftsansvariga inom sina områden. Exempel på personupp-

giftsbiträden är leverantörer av datasystem.  

Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut registerutdrag där 

det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos den personuppgiftsansvariga nämn-

den/förvaltningen. 

Dataskyddsförordningen inom Tingsryds kommun 
Inom kommunen pågår ett projekt som ska säkerställa att kommunen uppfyller de krav 

som den nya dataskyddsförordningen ställer. Projektet leds av personal från kansliav-

delningen, men alla nämnder och styrelser är involverade eftersom den nya dataskydds-

förordningen berör alla kommunens verksamheter. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för sitt område och måste enligt den nya data-

skyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (DSO) och anmäla detta till Datainspekt-

ionen, som är tillsynsmyndighet.  

Även om kommunen efter införandet av dataskyddsförordningen kommer att  

ha ett externt dataskyddsombud, kommer kommunens förvaltningar att ha kvar arbets-

uppgifter som gäller personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet kommer också att 

behöva ha en kontaktperson på varje förvaltning, till exempel om det inträffar datainci-

denter som måste rapporteras. 

Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ligga kvar på förvaltningen är hand-

läggning av begäran om registerutdrag, det vill säga när en enskild begär att få ut  

alla personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne. En begäran om re-

gisterutdrag innebär att alla datasystem och register måste gås igenom och att en kopia 

ska skrivas ut på alla dokument som personen förekommer i. Kommunen kommer att ha 
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ett centralt register över alla behandlingar, men sökning i varje system och utskrift på 

papper måste än så länge göras manuellt.  

Innan utlämnandet måste också en genomgång göras av om det finns uppgifter som inte 

kan lämnas ut av sekretesskäl eller av annan anledning. Dataskyddsförordningen ger 

den registrerade bara rätt att få ut registrerade uppgifter om sig själv och mindre barn 

som hen är vårdnadshavare för. Uppgifter om andra personer i dokumenten kan därför 

behöva strykas innan utlämnandet. Hänsyn måste också tas till regler om sekretess i 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kan vara tillämpliga. Inom socialtjänstens 

område gäller i regel inte sekretess mot personen själv, men det kan finnas uppgifter om 

andra personer som inte får lämnas ut. 

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade i vissa fall rätt att få sina uppgifter 

rättade, raderade eller blockerade och få skadestånd om personuppgifter har behandlats i 

strid med dataskyddsförordningen. Vid enklare rättningar, som att fel namn har använts, 

behöver förvaltningen enkelt kunna göra rättningen. Möjligheten att få personuppgifter 

rättade är en del av den registrerades rättigheter, men det förekommer att personer vill 

ha uppgifter ändrade som de inte har rätt att få rättade. I de fallen har den registrerade 

rätt att få ett överklagningsbart beslut. 

Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (i det här fallet nämn-

den) föra en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som den ansvarar för, så 

kallad registerförteckning. Förteckningen kommer att behöva uppdateras regelbundet.  

Nämnden ska som personuppgiftsansvarig teckna avtal med sina personuppgifts-

biträden, det vill säga de som förvaltningen anlitar för att behandla personuppgifter för 

nämndens räkning, till exempel leverantörer av datasystem. När det gäller enskilda utfö-

rare som använder kommunens datasystem, är förhållandet det omvända. Utförarna är 

personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter och nämnden är person-

uppgiftsbiträde. Även i dessa fall ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Person-

uppgiftsbiträdesavtalen kan komma att uppdateras löpande. Även nya avtal kan till-

komma. 

 

Ärendets beredning 
Kansliavdelningen 

 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Sydarkivera 

Projektledare Dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

Kristoffer Ekvall 

Tingsryds kommun 
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