
Lisa Härdmark, dataskyddsombud
Juridik- och kanslienheten  

ETT ÅR MED GDPR
KS - SAMK

2019-05-16



• Vad är GDPR? 
• Varför är GDPR viktigt? 
• Kommunens strategi med GDPR anpassning 

AGENDA 



• Rätten till ett privatliv
- en grundläggande mänskligt rättighet 

• Innehåller regler för hur personuppgifter får 
hanteras. 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Även känd som 

GDPR
General Data Protection Regulation.



• Ansvar
- Varje nämnd har ansvar att ha kontroll på sina 

personuppgiftbehandlingar 

• Alla behandlingar måste ha rättslig grund 
• Tydligt ändamål med varför ni samlar in just dessa 
uppgifter.

• Ökade krav på IT-system
• Medborgaren får ökade rättigheter
• Sanktionsavgift och skadestånd/ersättning 

EX PÅ INNEHÅLL I FÖRORDNINGEN 



• Nacka kommun hanterar stora mängder känsliga 
personuppgifter

• Efterlevnad av GDPR kommer få flertalet positiva mervärden, 
ex 
- Säkrare hantering av våra medborgares personuppgifter 
- Ökad kontroll och ordning och reda (ex registret tvingar oss att 

kartlägga alla behandlingar, processer, avtal etc.)
- Bättre möjlighet till enklare uppföljning
- Tydligare och mer korrekta behörigheter i system
- Säkrare system, ökat samarbete med biträden 
- Mer strukturerad IT-arkitektur (mer stabil IT-miljö) vilket ex hjälper oss 

i mot resan med att ”växa utan att växa” och digitalisering etc. 

• Sanktioner, erinran och Nackas varumärke 

VARFÖR ÄR GDPR VIKTIGT?



KÄNSLIGHETSSKALA

Känsliga 

personuppgifter 

Extra skyddsvärda 
personuppgifter 

Harmlösa 
personuppgifter 



• DSO – för hela Nacka kommun (ex)
- Ge råd och stöd om era skyldigheter
- Övervaka efterlevnaden 
- Utbilda 
- Stöd vid DPIA 
- Kontaktperson för Di och medborgare

• DSS – på varje enhet (ex)
- Bör ha kompetens om hur kraven i GDPR påverkar enheten 
- Bör även ha information om status i arbetet med att anpassa enheten till 

efterlevnad av kraven. 
- Oftast den som registrerar i Draftit, tar fram registerutdrag, kan stötta enheten 

vid hantering av incidenter. 
- DSO:s huvudsakliga kontaktperson 

DATASKYDDSOMBUD (DSO) OCH 
DATASKYDDSSAMORDNARE (DSS) 



KOMMUNENS STRATEGI 

100% Regelefterlevnad 

Utbildning till alla som berörs. 
Register. Incidenter. E-post. 
PuB-avtal. Registerutdrag. Samtycken (hitta annan rättslig grund)
Informationsplikt. 

Anpassa IT-system: säkerhet, arkitektur, arkivering och gallring etc. 
Kontroll av PuB-avtal och biträden
Konsekvensbedömningar
Effektivisering av tjänster, ex incidenthantering och registerutdrag 

Anpassa först där det finns känsliga- och extra skyddsvärda uppgifter 
eller där det blir väldigt uppenbart för medborgarna.  



• ”Finns ingen quick fix”
• Finns inga snabba lösningar 
• Kontinuerligt arbete som måste fortgå 

GD PÅ DATAINSPEKTIONEN 



MOLNTJÄNSTER. 
VARFÖR INTE? 



• Molntjänster är ofta en nödvändig pusselbit för att vi ska
- ”växa utan att växa”
- genomförande av digitalisering 

• En myndighet kan lämna ut och behandla sin information hos en 
molntjänstleverantör, under förutsättning att
- informationen konstaterats inte vara sekretessreglerad
- inte innehålla känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter
- eller att det av andra skäl är olämpligt att lämna ut informationen till 

leverantören i fråga. 

MOLNTJÄNSTER 



• Att utveckla IT-system eller tjänster ligger utanför det kommunala 
kärnuppdraget. 

• Nyttjar privata aktörer 

• Det är inte helt lätt för privata aktörer att få en uppfattning om den 
omfattande reglering som styr kommunernas uppdrag och åtaganden. 

• PuB avtal
- De lagar och regler som styr kommunernas personuppgiftsbehandlingar måste 

överföras till leverantörerna genom dessa avtal, vilket är ett utmanande arbete 
för båda parter. 

• Instruktion i PuB-avtal 
- Ex ange vilka personuppgifter som får behandlas och vilka tekniska 

säkerhetskrav som leverantörernas system måste uppfylla. 

• En bristfällig kommunikation mellan kommun och leverantör kan leda till 
allvarliga risker för de enskilda i behandlingen av deras personuppgifter. 

• Sundare dynamik 

VARFÖR ÄR PUB-AVTALEN SÅ 
VIKTIGA? 



FRÅGOR? 



TACK!

Lisa Härdmark, dataskyddsombud 
Juridik- och kanslienheten 



2019 
Från system 
till behandling

Enheterna 
ansvara äger hela 
processen

Påbörja! Se över kvalitet 
och korrekthet 

Fortsätt. Effektivisering pågår.
Fortsätt använd Säkra 
meddelanden.

Nyttja nya 
behandlingskort. 

Se över interna 
behörigheter. Införa 
årliga kontroller. Även 
hos biträden

Hitta annan rättslig 
grund.

Fortsätt.



• En personuppgiftsincident uppstår när de personuppgifter vi 
behandlar:
- medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, försvinner

eller ändras
- när någon som inte har behörig tillgång till personuppgifterna får 

tillgång/åtkomst till dessa
- när personuppgifterna på ett obehörigt sätt röjs (obehörigt röjande)

DEFINITION AV 
PERSONUPPGIFTSINCIDENT



• Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att 
en individs rättigheter inskränks. 

- Några exempel är diskriminering, identitetstöld, finansiell förlust, brott mot sekretess eller 
tystnadsplikt.

• En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera 
registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade eller kommit i orätta 
händer. 

- Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det 
personuppgiftsincidenter.

• En personuppgiftsincident kan inträffa när någon kan ha kommit åt eller tagit del 
av uppgifter denne inte har behörighet till, som exempelvis

• Någon har kommit över ett lösenord som gör att den skulle kunna logga in i 
system som behandlar personuppgifter.

• Ett mail med känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter skickas till fel 
mottagare.

• Ett glömt papper i skrivare som innehåller uppgifter om namn och 
sjukdomstillstånd.

EXEMPEL INCIDENT 



Nacka.se/gdpr
HUR RAPPORTERAS DET? 
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