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Anpassningsarbetet inför den nya dataskyddslagen
Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddslag, som kommer att ersätta den
nuvarande personuppgiftslagen, PUL (SFS 1998:204). Dataskyddslagen är den
svenska tillämpningen av den europeiska General Data Protection Regulation, GDPR
(EU 2016/679), som införs inom alla EU- och EES-länder. I fokus för lagstiftningen
står behandlingen av personuppgifter, d.v.s. alla uppgifter som kan identifiera en nu
levande fysisk person.
Den registrerades rättigheter stärks

Den aspekt av GDPR som har fått mest uppmärksamhet är utan tvivel
bötesbeloppen för den som bryter mot lagstiftningen. Syftet är dock i första hand att
värna integriteten för den registrerade, d.v.s. den person som uppgifterna gäller. Den
nya lagstiftningen innebär bl.a. att den registrerade har rätt att få veta vilka av dennes
uppgifter ett företag, en myndighet eller annan organisation besitter. Därutöver har
den registrerade rätt att få sina uppgifter raderade.
Det finns dock undantag från dataskyddslagen. Exempelvis gäller det behandling av
personuppgifter som krävs av annan lagstiftning, så som vid myndighetsutövning.
Huvudman är personuppgiftsansvarig

Såväl dataskyddslagen som den nuvarande personuppgiftslagen är tydlig i att
huvudmannen är ansvarig för den egna organisationens behandling av personuppgifter. I kommunorganisationen innebär det att varje nämnd eller styrelse är
personuppgiftsansvarig för sina egna verksamheter.
Den nya dataskyddslagen förutsätter att större organisationer har ett dataskyddsombud, som bevakar organisationens behandling av personuppgifter. Järfälla
kommun kommer under våren 2018 att anställa ett gemensamt dataskyddsombud för
hela kommunorganisationen. Ansvar för att organisationen följer dataskyddslagen
ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsansvarig får heller inte
bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter.
Relationen till personuppgiftsbiträden

I vissa fall behandlar externa organisationer personuppgifter åt den personuppgiftsansvarige, och intar då rollen av personuppgiftsbiträde. Handhavandet av personuppgifter ska då regleras i ett biträdesavtal, som säkerställer att den registrerades
personuppgifter skyddas, samt att personuppgiftsbiträdet agerar i enlighet med lag-
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stiftningen och att den personuppgiftsansvarige står skadeslös om biträdet bryter mot
densamma.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt om personuppgiftsbiträden behandlar
personuppgifter i tredjeland – d.v.s. utanför EU eller EES – eftersom de då kan
vara utom räckhåll för GDPR-lagstiftningarna.
Järfälla kommuns anpassningsarbete

För att Järfälla kommun ska leva upp till dataskyddslagen när den införs i maj
bedöms att anpassningsarbete behövs, främst på två områden. Dels behöver
kompetensen skärpas när det gäller behandlingen av personuppgifter, och dels
behöver nämndernas och bolagens personuppgiftsbehandlingar inventeras, för att
kunna svara mot eventuella begäranden från registrerade personer.
I syfte att åstadkomma denna förändring har kommunstyrelseförvaltningen
initierat ett kommunövergripande anpassningsprojekt, som leds av Dennis Keyson.
I projektgruppen finns representanter från alla förvaltningar, som arbetar för att leda
ut arbetet i alla verksamheter.
Ytterligare information

Datainspektionen (tillsynsmyndighet för behandlingen av personuppgifter) har
publicerat informationsmaterialet ”Vägledning till personuppgiftsansvariga inför den
nya dataskyddsförordningen 2018”1.

Rapporten är framtagen av Patrik Thorson (utredare på kompetensförvaltningen) och
Dennis Keyson (projektledare för införandet av GDPR).

1

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/forberedelser-forpersonuppgiftsansvariga/ (2018-01-30).

