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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05-30

§ 89

Utse dataskyddsombud
KSN-2018-1593
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till dataskyddsombud.

Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 89.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation (GDPR), ersätter
personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon
övergångsperiod. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya lagen,
utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för
behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen
omfattar även gemensamma nämnder.
Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller utsättas
för påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. Ombudet ska
rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå.
Uppsala komman har föreslagit en intern organisation på kommunledningskontoret för kommunens
informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med att på olika sätt
skydda kommunens information, inklusive kommunens personuppgifts- behandlingar. Organisationen
kommer att fungera som stöd till förvaltningarna i deras arbete med informations- och IT-säkerhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

bilaga A § 89

Ärende 14
Utse dataskyddsombud
Särskilt yttrande
Centerpartiet
Att Uppsala kommun utser ett dataskyddsombud först den 13 juni, samtidigt som den allmänna
dataskyddsförordningen trädde i kraft redan den 25 maj, innebär i praktiken att Uppsala under cirka
tre veckors tid bryter mot EU-förordningen GDPR. Detta är anmärkningsvärt givet att GDPR under de
senaste två åren varit en av de mest omtalade nya lagstiftningarna alla kategorier. I andra kommuner
har ett tillfälligt dataskyddsombud utsetts och rekryteringen av en mer permanent lösning är
påbörjad sedan länge.
Den senfärdiga hanteringen av det här ärendet är ett symptom på den bristfälliga ärendehantering
som blir konsekvensen av ett alldeles för stort kommunledningskontor. Centerpartiet förordar ett
mer decentraliserat styre av Uppsala kommun, där kompetenser, befogenheter och ekonomiska
resurser sprids till de olika förvaltningarna istället för att koncentreras till ett massivt
kommunledningskontor. Det skapar utrymme för kommunledningen att övergripande styra och leda
verksamheten, snarare än att som idag utreda och lägga sig i detaljer i nämnder och bolag medan
stora frågor missas.

Stefan Hanna (C)
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Handläggare

Datum

Diarienummer

Lena Grapp

2018-05-14

KSN-2018-1593

Kommunstyrelsen

Utse dataskyddsombud
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till
dataskyddsombud.

Ärendet
Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation (GDPR), ersätter
personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan
någon övergångsperiod.
Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Föredragning
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya
lagen, utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig
för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud.
Bestämmelsen omfattar även gemensamma nämnder.
Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller
utsättas för påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs.
Ombudet ska rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå.
Uppsala komman har föreslagit en intern organisation på kommunledningskontoret för
kommunens informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med
att på olika sätt skydda kommunens information, inklusive kommunens personuppgiftsbehandlingar. Organisationen kommer att fungera som stöd till förvaltningarna i deras arbete
med informations- och IT-säkerhet.

Telefon: 018-727 00 00 (växel)
www.uppsala.se
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Kommunstyrelsen föreslås att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud
för samtliga nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som
dataskyddsombud att bäras av stadsjuristen.
Ekonomiska konsekvenser
Den nya lagen kommer inte att innebära några ekonomiska konsekvenser för nämnden.
Kostnader för upphandlat dataskyddsombud ryms inom ram.

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

