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Datum 2018-04-27
Dnr 18KS144-1

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Revidering av reglementen med
anledning av ny dataskyddslagstiftning
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att paragrafen som rör personuppgiftshantering i nämndernas
reglementen ska lyda enligt följande:
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Om nämnden behandlar personuppgifter i ett för flera nämnder
gemensamt system är nämnden gemensamt personuppgiftsansvarig
tillsammans med de andra nämnderna. Hanteringen ska då regleras av
en överenskommelse.
Om en nämnd behandlar personuppgifter på en annan nämnds
uppdrag utgör nämnden personuppgiftsbiträde. Den
personuppgiftsansvariga nämnden ska utfärda instruktioner för
personuppgiftsbehandlingen. Av instruktionen ska föremålet för
behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av
personuppgifter och kategorier av registrerade framgå.
När nämnden utgör personuppgiftsbiträde ska hanteringen ske i
enlighet med uppställda krav i artikel 28.3 a-h i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.
Ärendet i korthet

Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft som ersätter
nuvarande personuppgiftslag. Dataskyddslagstiftningen innehåller en
mängd bestämmelser som syftar till att stärka skyddet för enskildas
personuppgifter. För företag och myndigheter som hanterar
personuppgifter innebär bestämmelserna att en översyn behöver göras
av såväl styrande dokument, interna rutiner och den egna
organisationen.
Förordningen innehåller bland annat bestämmelser som ska tillämpas
när en personuppgiftsansvarig verksamhet låter andra verksamheter
behandla personuppgifter på den personuppgiftsansvarigas vägnar. När
det sker ska hanteringen regleras genom ”ett avtal eller en annan
rättsakt” (artikel 28.3). Av förordningen framgår att biträdet i ett sådant
avtal eller rättsakt ska bindas av ett antal villkor som säkerställer att den
personuppgiftsansvariga bibehåller kontrollen över hanteringen.
Villkoren framgår av artikel 28.3 a-h i förordningen.
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Inom den kommunala verksamheten förekommer det att
personuppgifter hanteras av flera verksamheter som tillhör olika
nämnder, t ex i form av ett ärende- och dokumenthanteringssystem eller
ett gemensamt system för personaladministration. I dessa fall är det
viktigt att klargöra hur ansvarsförhållandena ser ut för hanteringen av
personuppgifter. Ibland innebär hanteringen att båda nämnderna är
gemensamt personuppgiftsansvariga. Ibland innebär hanteringen att en
nämnd är personuppgiftsansvarig och den andra nämnden är
personuppgiftsbiträde.
I det senare fallet vore det naturliga förfarandet att teckna ett
personuppgiftsbiträdesavtal. Det är dock inte möjligt för nämnder att
teckna civilrättsligt bindande avtal med andra nämnder inom samma
kommun. Förhållandet måste därmed regleras i en rättsakt. Nämndernas
reglementen är den rättsakt där en sådan reglering är lämplig att göra.
Kommunledningskontoret föreslår därför att ett tillägg görs i
reglementena som klargör att förhållandet mellan en
personuppgiftsansvarig nämnd och en nämnd som är
personuppgiftsbiträde ska regleras i en instruktion samt att en nämnd
som agerar i form av personuppgiftsbiträde ska hantera uppgifterna
enligt de i förordningen uppställda kraven.
I verksamhetssystem och register där flera nämnder behandlar uppgifter
för egna ändamål ska de istället vara gemensamt
personuppgiftsansvariga (Artikel 26). Av förordningen framgår följande
om personuppgiftshantering vid gemensamt personuppgiftsansvar:
Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna former
fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt
denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades
rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den
information som avses i artiklarna 13 och 14, genom ett inbördes
arrangemang, såvida inte de personuppgiftsansvarigas respektive
skyldigheter fastställs genom unionsrätten eller en medlemsstats
nationella rätt som de personuppgiftsansvariga omfattas av.
Genom tillägget reglementet klargörs att nämnderna i dessa fall ska
uppfylla bestämmelsen genom en skriftlig överenskommelse.
Ändringen innebär ett tillägg i förhållande till nuvarande reglering enligt
nedan:
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Petter Bergeå
Utredare kommunledningskontoret
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