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Remissvar till ärende om reglering av
personuppgiftsansvar och biträdesrelationer i
Danderyds kommun.

Ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärende om reglering av
personuppgiftsansvar och biträdesrelationer i Danderyds kommun till
socialnämnden och byggnadsnämnden.
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2020/0169 daterat
2021-01-15 och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remiss
angående reglering av personuppgiftsansvar och biträdesrelationer i
Danderyds kommun.
Bakgrund
I kommunal verksamhet är personuppgiftsansvaret enligt
dataskyddsförordningens bestämmelser knutet till respektive nämnd för de
personuppgifter som förekommer i den egna verksamheten. Samtidigt är
nämnderna sammanlänkade i betydande omfattning genom gemensamma
IT-system vilket innebär att ett större antal situationer uppkommer där en
nämnd, enligt dataskyddsförordningens systematik, får anses behandla
personuppgifter för en annan nämnds räkning. Av dataskyddsförordningen
följer att sådana relationer ska regleras skriftligt, antingen i ett
personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), eller genom en annan rättsakt
enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt.
Föreliggande ärende innebär att ett tillägg föreslås införas i Policy för
informationssäkerhet och dataskydd i syfte att reglera biträdesrelationer
mellan nämnderna. Tillägget innebär i korthet följande:
− Ett klargörande införs om uppdelning av personuppgiftsansvar,
gemensamt personuppgiftsansvar och biträdesrelationer mellan nämnderna
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− Regler införs för personuppgiftsansvarig nämnds hantering av uppkomna
biträdesrelationer
− Förutsättningar fastställs för en biträdesnämnds behandling av
personuppgifter för personuppgiftsansvarig nämnds räkning
− Definition av begreppet ”behandling” införs i enlighet med riktlinjer från
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPS)
Kommunledningskontoret gör bedömningen att förslaget säkerställer en
rättsenlig reglering av interna biträdesrelationer. Förslaget borgar för att den
registrerades möjligheter att bevaka sina rättigheter enligt
dataskyddsförordningen stärks. Därutöver görs bedömningen att förslaget
innebär att de interna biträdesrelationerna, från ett administrativt perspektiv,
hanteras på ett effektivt sätt.
Socialkontorets yttrande
Socialkontoret ser positivt på att biträdesrelationen mellan socialnämnden
och kommunledningskontorets funktioner som ligger under kommunstyrelsen struktureras och tydliggörs i enlighet med lagt förslag om
upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal eller annan rättsakt mellan
nämnderna.
I samband med den nya lagstiftningen och framtagen policy för
informationssäkerhet och dataskydd medföljde inga ytterligare resurser till
förvaltningen för detta arbete. Förvaltningen har försökt omprioritera
arbetsuppgifter för att möjliggöra att de grundläggande kraven i den nya
lagstiftningen efterlevs och därmed säkerställa att
personuppgiftsbehandlingar på förvaltningen hanteras på ett korrekt sätt.
För att nyttja kommunens resurser på ett effektivt sätt och därmed avlasta
förvaltningen förordas att inventering om vilka personuppgifter som
hanteras för annans räkning inom kommunen samt framtagande av mall för
upprättande av aktuella rättsakter kopplade till kommungemensam hantering
av personuppgifter sker sammanhållet genom kommunledningskontorets
funktioner. Detta bedöms som mer tidseffektivt än om respektive nämnd
försöker göra denna inventering på egen hand samt säkerställer en enhetlig
reglering av detta i Danderyds kommun.

Britt-Marie Ekström
Socialdirektör

2 (3)

DANDERYDS KOMMUN
Socialkontoret

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-15

SN 2020/0169

Jonas Sundling

Handlingar i ärendet
Bilaga 1. Remittering av ärende om reglering av personuppgiftsansvar och
biträdesrelation i Danderyds kommun KS 2019/0428.
Bilaga 2. Policy för informationssäkerhet och dataskydd 2018
Expedieras
Kommunstyrelsen
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