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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
2019-08-20

§ 224

Beslut om att utse dataskyddsombud
KSN-2019-1796
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse JP Infonet AB (organisationsnummer 556589-0521) till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen och för övriga nämnder, med Laura Gashi som kontaktperson, samt
att ge stadsdirektören rätt att utse ny kontaktperson vid behov.

Sammanfattning
Uppsala kommun och de kommunala bolagen har genomfört en gemensam
upphandling av tjänsten dataskyddsombud. Kommunstyrelsen måste utse det nya
dataskyddsombudet för egen del och för övriga nämnder samt anmäla det till
Datainspektionen. De kommunala bolagen ansvarar själva för att utse
dataskyddsombud samt göra anmälan till Datainspektionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot avslag och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 juli 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut om att utse dataskyddsombud
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse JP Infonet AB (organisationsnummer 556589-0521) till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen och för övriga nämnder, med Laura Gashi som kontaktperson, samt
att ge stadsdirektören rätt att utse ny kontaktperson vid behov.

Ärendet
Uppsala kommun och de kommunala bolagen har genomfört en gemensam
upphandling av tjänsten dataskyddsombud. Kommunstyrelsen måste utse det nya
dataskyddsombudet för egen del och för övriga nämnder samt anmäla det till
Datainspektionen. De kommunala bolagen ansvarar själva för att utse
dataskyddsombud samt göra anmälan till Datainspektionen.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Förslaget har inga konsekvenser för
näringslivet, barn eller jämställdhet.

Föredragning
Genom ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR), uppkom en skyldighet
för kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen att utse ett
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom
organisationen samt fungera som en kontaktpunkt emellan organisationen, de
registrerade och Datainspektionen.
Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning. Det är därför viktigt att
dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med den rollen.
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Ombudet måste inte vara en anställd, utan en organisation kan utses. Det måste dock
alltid finnas en utsedd kontaktperson.
Dataskyddsombudet ska ha kunskaper omGDPR , känna organisationens
kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter, veta hur
organisationens informationsteknik och IT-säkerhet fungerar med mera.
Uppsala kommun har sedan hösten 2017, inledningsvis i projektform och sedan
årsskiftet 2018/2019 inom ordinarie verksamhet, arbetat med att säkerställa att de
personuppgiftsbehandlingar som sker inom koncernen, uppfyller de krav som följer av
GDPR. Vidare har processer för hur personuppgiftsincidenter samt beställning av
registerutdrag kartlagts. Det har också lagts ned ett omfattande arbete för att utbilda
om GDPR internt i koncernen samt uppdatera information om kommunens och
bolagens hantering av personuppgifter. Det återstår dock en del arbete för att
kommunen fullt ut ska uppfylla ställda krav och det har visat sig svårt att med
befintliga resurser genomföra nödvändiga insatser i den omfattning och i den takt som
krävs. Uppsala kommunkoncerns verksamheter innefattar en stor mängd
personuppgiftsbehandlingar samtidigt som det råder osäkerhet och okunskap hos
förvaltningar och bolag om gällande regelverk. Dessutom kommer det att krävas en
tämligen omfattande arbetsinsats för att säkerställa att gällande regelverk följs vid
införandet av nya processer som innefattar personuppgiftsbehandlingar.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutade under sommaren 2018 att, under en
övergångstid, utse stadsjuristen till dataskyddsombud till dess upphandling av
dataskyddsombud genomförts. Vidare beslutade nämnderna att till dataskyddsombud
utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna avtal med efter avslutad
upphandling. Detta innebär att det inte behövs några ytterligare beslut i nämnderna,
utan endast i kommunstyrelsen.
Uppsala kommun och de kommunala bolagen har nu genomfört en gemensam
upphandling av tjänsten dataskyddsombud. Kontraktet har tilldelats företaget JP
Infonet AB, som lämnade det näst billigaste anbudet. (Företaget som lämnade det
billigaste anbudet uppfyllde inte de uppställda kvalificeringskraven). Det vinnande
företaget har lång erfarenhet av juridisk rådgivning och tillhandahåller även en välkänd
juridisk informationstjänst. JP Infonet arbetar i team med dataskyddsombudsuppdrag,
men Uppsala kommun måste anmäla en kontaktperson till Datainspektionen. För
kommunstyrelsen och övriga nämnder kommer Laura Gashi, JP Infonet, att anmälas
som kontaktperson.
Genom upphandlingen har kommunen fått ett team av jurister från ett välrenommerat
företag som arbetar med dataskyddsfrågor. JP Infonet är ett känt företag inom
juristkretsar, framförallt för deras juridiska informationstjänster.
Dataskyddsombudets roll är att fungera som en slags revisor i dataskyddsfrågor. De
ska framför allt kontrollera personuppgiftsbehandlingen och se till att allt går rätt till.
De ska även fungera som en kontaktpunkt emellan de registrerade, det vill säga
kommuninvånarna, Datainspektionen, och kommunkoncernen i dessa frågor.
Under 2019 kommer dataskyddsombudet i första hand att kartlägga de
personuppgiftsbehandlingar som sker i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
de helägda bolagen, för att säkerställa att de uppfyller kraven i GDPR. Vidare kommer
ett fullständigt s.k. artikel 30-register att upprättas för var och en av nämnderna samt
de helägda bolagen, som omfattar samtliga personuppgiftsbehandlingar.
Dataskyddsombudet ansvarar för att säkerställa att artikel 30-registret uppfyller
gällande formkrav. Dessutom måste det säkerställas att kommunen har
kvalitetssäkrade rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter samt begäran om
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registerutdrag. Slutligen måste kvalitetssäkrade rutiner införas så att det säkras att nya
personuppgiftsbehandlingar uppfyller ställda krav.
Alternativet till att upphandla ett dataskyddsombud hade varit att anställa en eller
flera personer som dataskyddsombud. Mot bakgrund av att dataskyddsombudet ska
utföra tjänster inom hela kommunkoncernen och att det under avtalsperiodens första
år kommer att innebära en stor arbetsinsats samt med den erfarenhet som finns av det
arbete som har bedrivits och den insats som har krävts för det, görs bedömningen att
det kommer att krävas mer än en heltidstjänst för att utföra arbetet. Innan första
avtalsårets utgång kommer en utvärdering att göras för att ta ställning till om det finns
anledning att ompröva ställningstagandet att ha ett upphandlat dataskyddsombud.
Bedömningen är att kommunen och bolagen vid den tidpunkten kommer att ha god
kontroll över hanteringen av personuppgifter samt en god uppfattning om
omfattningen av det fortsatta arbetet. Kommunen har då möjlighet att säga upp
avtalet till upphörande efter ett år.
Det är också svårt att bedöma omfattningen av uppdraget eftersom GDPR är ny. Utöver
att säkerställa att kommunkoncerns personuppgiftsbehandlingar uppfyller GDPR: s
krav är uppdragets omfattning även är beroende av dels hur hårt Datainspektionen
väljer att gå fram i sin tillsyn, dels hur engagerade de registrerade är i att ifrågasätta
den personuppgiftsbehandling som sker.
Genom att ha ett upphandlat dataskyddsombud säkerställs dataskyddsombudets
oberoende ställning på ett tillfredställande sätt.
Under löpande avtalsperiod kan ny kontaktperson behöva utses. Det föreslås därför att
stadsdirektören ges rätt att, vid behov, utse ny kontaktperson.
Ekonomiska konsekvenser
Månadskostnaden för JP Infonets tjänster är totalt, för samtliga nämnder och bolag,
78 400 kronor. För hela avtalsperioden beräknads kostnaden uppgå till ca 3,8 miljoner
kronor. Kostnaden tas inom ram för kommunstyrelsens budget.
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