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Delegation av beslutanderätt till Uppsala kommuns informationsdirektör, 

CIO 
 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att delegera till CIO att för nämndens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

att delegera till CIO att för nämndens räkning besluta i ärenden som rör framställningar från 

enskilda med stöd av dataskyddsförordningen. 

 

 

Ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den generella 

regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen syftar till att skydda 

enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som förut fanns i 

personuppgiftslagen, men några delar är nya. 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker inom nämndens verksamheter. I vissa fall behöver nämnden låta 

någon annan behandla personuppgifter för nämndens räkning t.ex. i de fall vi utnyttjar en IT-

tjänst hos en annan myndighet eller ett företag. Den som då behandlar personuppgifter för 

nämndens räkning kallas personuppgiftsbiträde. Enligt dataskyddsförordningen behöver den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet upprätta ett avtal för att reglera 

behandlingen av personuppgifter mellan sig, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Det 

handlar bland annat om att biträdet behöver ge garantier för att behandlingen uppfyller kraven 

i dataskyddsförordningen och om att biträdet endast får behandla personuppgifterna enligt den 

instruktion som den personuppgiftsansvarige ger. 
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För att underlätta hanteringen av personuppgiftsbiträdesavtal inom kommunen 

rekommenderar kommunledningskontoret att rätten att ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

delegeras från nämnderna till kommunens CIO. 

 

Framställningar från enskilda 

I och med dataskyddsförordningen stärks den enskildes möjligheter att ta del av de 

personuppgifter som kommunen samlar in om hen liksom att få reda på varför vi samlar in 

dem och hur vi avser att använda uppgifterna. 

 

För att underlätta hanteringen av de framställningar som enskilda kan göra till kommunen 

med stöd av dataskyddsförordningen rekommenderar kommunledningskontoret att rätten att 

besluta i ärenden som rör framställning från enskilda med stöd av dataskyddsförordningen 

delegeras från nämnderna till kommunens CIO. 

 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör  

 

 


