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Dnr KS 2018-140

Kommunstyrelsen

Dataskyddsombud, organisation och finansiering
Förslag till beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag vad avser antalet tjänster som ska
tillsättas för kommunens respektive de kommunala bolagens räkning
tillstyrks.
3. Kommunledningsförvaltningens förslag vad avser dataskyddsombudens
finansiering tillstyrks.
Ärende
När dataskyddförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)
träder i kraft i Sverige den 25 maj 2018, är det ett krav att myndigheter och
offentliga organ utser dataskyddsombud som ska se till att myndigheten
behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.
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Linköpings kommun har idag ett personuppgiftsombud som är utsedd av
kommunstyrelsen och av varje nämnd. Enligt nya kommunallagen (2017:725)
ges kommunfullmäktige en möjlighet att ge kommunstyrelsen rätt att besluta i
vissa frågor som rör andra nämnders verksamhet. Kommunfullmäktige
beslutade den 27 februari 2018 att överlåta åt kommunstyrelsen att utse
dataskyddsombud för nämndernas räkning. Kommunfullmäktige beslutade
även att överlåta åt kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för de
kommunala bolagen om de väljer att köpa tjänsten av kommunen.
På grund av dataskyddsombudens utökade ansvar och uppgifter föreslår
kommunledningsförvaltningen att det anställs två dataskyddsombud på heltid
för kommunstyrelsen och nämndernas räkning. Även de kommunala bolagen
kommer att behöva en – två dataskyddsombud. Bolagen får själva bedöma hur
stort deras behov är och besluta om viss procent av tjänst. Detta kan medföra
att fler än två dataskyddsombud behövs för bolagens räkning.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att kommunen initialt utser totalt tre
- fyra dataskyddsombud för att kunna tillmötesgå de utökade kraven i
dataskyddsförordningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att dataskyddsombuden kommer att
utgöra en sammanhållen grupp i kommunledningsförvaltningen.
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Två dataskyddsombud föreslås finansieras inom kommunstyrelsens och
nämndernas ordinarie ramar. Bolagen finansierar sina egna kostnader utifrån
nyttjandegrad.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud, organisation och finansiering
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Bakgrund
Lagstiftning
Den 25 maj 2018 träder EU-förordningen1, som i Sverige även ibland kallas
GDPR efter förordningens engelska titel General Data Protection Regulation, i
kraft i EU. Dataskyddsförordningen gäller direkt i alla länder i EU utan att
behöva omvandlas till en svensk lag. Ett syfte med förordningen är att skapa en
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det
fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Ett annat syfte har varit att
modernisera personuppgiftslagens regler från 1995 och att anpassa det till det
nya digitala samhället.
Dataskyddsförordningen är generellt utformad och ger utrymme för
kompletterande nationella bestämmelser av olika slag, t.ex. med avseende på
regler för myndigheter, arkiv och HR-frågor. Den svenska lagen som
kompletterar dataskyddsförordningen är under utarbetande. För närvarande
finns en lagrådsremiss (Ny dataskyddslag) och propositionen förväntas komma
i mars 2018. Dataskyddsförordningen och svensk kompletterande lagstiftning
kommer att ersätta personuppgiftslagen.
I dataskyddsförordningen finns bestämmelser som anger att myndigheter och
offentliga organ måste ha dataskyddsombud.
Beskrivning av rollen som dataskyddsombud
Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen påminner i stora drag om
dagens personuppgiftsombud men dataskyddsförordningen ger
dataskyddsombudet en starkare ställning i organisationen. Ombudet ska bl.a.
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet
eller de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt
förordningen. Vidare ska dataskyddsombudet bl.a. övervaka efterlevnaden av
personuppgifter inom organisationen, och även ge råd vid
konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det är dataskyddsombudet som
samarbetar med tillsynsmyndigheten och som är organisationens kontaktpunkt
för tillsynsmyndigheten.
Dataskyddsombudet ska utses på sina yrkesmässiga kvalifikationer och i
synnerhet på sin sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd.
Ombudet kan vara anställd i den egna verksamheten eller vara konsult som
utför uppgiften som extern tjänsteleverantör.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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Uppdraget som dataskyddsombud kan inte kombineras med annat uppdrag som
t.ex. chef eller beslutsfattare som har påverkan på hur personuppgifter hanteras
i verksamheten. Inte heller är det lämpligt att ombudet har någon annan
funktion som innebär att besluta om behandling av personuppgifter.
Dataskyddsombudet ska vidare rapportera till högsta förvaltningsledningen i
respektive myndighet/bolag.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen inrättar två tjänster på
heltid för kommunstyrelsen och nämnderna, och beroende på behov en-tre
tjänster på heltid för de kommunala bolagen. Dataskyddsombuden ska ingå i en
centralt placerad funktion med tre-fem personer som arbetar på heltid med
dataskydd. Fördelen med att rekrytera flera personer är att arbetet ska utföras
inom en sammanhållen grupp eftersom det är positivt för arbetsmiljön
samtidigt som det minskar kommunens och koncernens sårbarhet.
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget planeras att
dataskyddsombuden organisatoriskt placeras under chefsjuristen.
Ekonomiska konsekvenser
De två tjänsterna i kommunen finansieras inom kommunstyrelsens och
nämndernas ordinarie ramar.
De kommunala bolagen finansierar själva sina kostnader för
dataskyddsombuden utifrån bolagens nyttjandegrad.
Kommunala mål
Det anges i nya dataskyddsförordningen att myndigheter och offentliga organ
ska tillsätta dataskyddsombud när de behandlar personuppgifter i sin
verksamhet.
Samråd
Samråd har skett med VD för Linköpings Stadshus AB samt med Linköpings
kommuns personuppgiftsombud som tillstyrker förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling enligt 11 § MBL genomförs 2018-03-01.
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