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Kompetensnämnden
Dnr. Kon 2018/3
Lägesrapport: Anpassningsarbetet inför den nya dataskyddslagen
Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddslag, som kommer att ersätta den
nuvarande personuppgiftslagen, PUL (SFS 1998:204). Därmed presenterar
kompetensförvaltningen denna sista lägesrapport avseende anpassningsarbetet
inför den nya lagen, innan den träder i kraft. Datainspektionen har sammanställt
en checklista1 med följande tretton frågor, för att hjälpa personuppgiftsansvariga
att bedöma var man befinner sig. För aktuell status inom kompetensnämndens
verksamheter, se svaret för varje fråga.
1. Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning?
Medarbetare i alla kompetensnämndens verksamheter har tagit del av det videoklipp2
som visades för nämnden vid sammanträdet den 13 februari. Nämnden och alla
chefer har därutöver fått information om vad anpassningsarbetet inför den nya
lagstiftningen innebär. Medarbetare och chefer som ofta behandlar personuppgifter
har involverats i anpassningsarbetet, och har fått stöd i hur de kan arbeta under den
nya lagstiftningen.
2. Vilka personuppgifter hanterar ni?
Järfälla kommun har under anpassningsarbetet inför den nya dataskyddslagen
genomfört en inventering av befintliga personuppgiftsbehandlingar. Detta har gjorts i
verktyget Draftit Privacy Records3. I skrivande stund har Järfälla kommun registrerat
1 064 typer av personuppgiftsbehandlingar i verktyget. Kompetensnämndens
verksamheter har registrerat 72 av dessa, och totalt uppskattar förvaltningen att
antalet kommer att uppgå till omkring 100 personuppgiftsbehandlingar.
3. Använder ni missbruksregeln idag?
Missbruksregeln4 har använts i kompetensnämndens verksamheter, men inte
systematiskt för att undvika personuppgiftslagen. Det handlar snarare i stor mån om
tjänsteanteckningar i fritextformat där personuppgifter kan finnas med, t.ex. lärares
anteckningar om elever. Järfälla Gymnasium och Järfälla Lärcentrum har inlett ett
arbete för att standardisera lärarnas anteckningar, vilket eventuellt kommer att låta
sig göras med hjälp av V-klass.
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https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/forberedelser-forpersonuppgiftsansvariga/ (2018-05-08).
2
https://www.youtube.com/watch?v=_xGYg33mh2U (2018-05-08).
3
https://www.draftitprivacy.se/produkter/privacy-records/ (2018-05-08).
4
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/missbruksregelnupphor/ (2018-05-08).
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4. Vilken information lämnar ni?
En mall tillgängliggörs i dagarna, avseende information till de personer vars
personuppgifter hanteras av kompetensnämnden. Denna mall ska användas av
kompetensnämndens verksamheter för alla personuppgiftsbehandlingar. Mallen har
granskats av kommunjurist och följer det innehåll som föreslås bl.a. från SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting).
5. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter?
Den information som enligt föregående punkt skickas ut till den registrerade
innefattar bl.a. kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig (kompetensnamnden)
och dataskyddsombud5. Därutöver utvecklas just nu en e-tjänst för att begära
registerutdrag. Tillmötesgåendet av de registrerades rättigheter kommer dock att
förutsätta en organisation och bemanning långt utöver dataskyddsombudet, och den
organisationen är ännu inte formaliserad.
6. Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter?
I första hand behandlar kompetensnämndens verksamheter personuppgifter
som ett led i myndighetsutövning, vilket innebär att det finns en lagstiftad grund för
behandlingen. Detta är att betrakta som en av de starkaste grunderna för att behandla
personuppgifter. För icke-lagstiftad verksamhet är det därför viktigt att det finns
beslut från kompetensnämnden som legitimerar behandlingen av personuppgifter,
t.ex. för att möjliggöra uppföljning på individnivå.
7. Hur inhämtar ni samtycke?
En mall tillgängliggörs i dagarna, precis som för information till registrerade (se
punkt 4). Den nya dataskyddslagens krav på samtycke innebär i vissa fall att
verksamheten påverkas, t.ex. i fråga om skolfotografering.
9. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?
Hanteringen av personuppgiftsincidenter bedöms ha tre avgörande komponenter,
nämligen kompetens, överblick och tydlig ansvarsfördelning. Juridisk kompetens
med fokus på dataskydd säkerställs genom dataskyddsombudet, som tillträder i juni
2018. Överblick avseende informationsflöden säkerställs genom inventeringen av
personuppgiftsbehandlingar i Draftit Public Records. Tydlig ansvarsfördelning
säkerställs genom interna policydokument och rutiner, samt att biträdesavtal upprättas med eventuella personuppgiftsbiträden6. I nuläget pågår alltså arbete med att
säkerställa alla dessa tre komponenter, men ingen av dem är idag fullt på plats.

5

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-desom-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/ (2018-05-08).
6
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vem-ar-personuppgiftsbitradeoch-vilket-ansvar-har-ett-bitrade1/ (2018-05-08).
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10. Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling?
Flera av kompetensnämndens verksamheter behandlar känsliga personuppgifter7,
främst gällande hälsa. I de fall dessa personuppgifter hanteras med hjälp av ett
IT-system, så betraktas systemet i fråga som prioriterat framför andra system. Det
gäller t.ex. upprättandet av biträdesavtal med personuppgiftsbiträden, som nämns i
punkt 9. Det finns idag även integritetsrisker i hanteringen av personuppgifter per
e-post, både internt och i kontakten med annan myndighet. Lösningar på kort och
lång sikt har diskuterats i alla kompetensnämndens verksamheter. Även här behöver
dock policydokument och rutiner upprättas.
11. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era IT-system?
Varje IT-system i Järfälla kommun hanteras av en förvaltningsgrupp, som består av
medarbetare ur verksamheten såväl som ur IT-enheten. Dessa förvaltningsgrupper
planerar och följer upp utvecklingen av IT-systemen, och dataskydd är just nu en
prioriterad aspekt av detta. Överlag pågår dock även anpassningsarbete hos
leverantörerna av IT-systemen, och det finns även där en medvetenhet om att
personuppgifter måste skyddas. En utmaning ligger istället i att med dessa
leverantörer upprätta biträdesavtal som främjar verksamhetens intressen snarare
än leverantörens.
12. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation?
Järfälla kommun har anställt ett gemensamt dataskyddsombud för alla nämnder. Hon
heter Sigrid Arnamo och påbörjar sin anställning den 4 juni. Kompetensnämnden
behöver dessförinnan fatta ett beslut om att utnämna henne till nämndens dataskyddsombud. Detta kan antingen ske genom ett nämndbeslut eller ett ordförandebeslut. Som tidigare nämnts i punkt 9 behöver dock dataskyddsombudet ha tillgång
till en organisation som strålar ut, inte bara till varje enskild nämnd utan även ut i
verksamheterna.
13. Har ni verksamhet i flera länder?
Kompetensnämnden har inte verksamhet utanför Sverige.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
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https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-menas-med-kansligapersonuppgifter/ (2018-05-08).

