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KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
  Desirée Widman 

  Camilla Ljungdahl  

 

 

Dataskyddsombudsorganisation 

Bakgrund 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016) för 

behandling av personuppgifter. Förordningen är en övergripande och generell 

lagstiftning som alla medlemsstater måste följa. Förordningen ersätter 

personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Enligt artikel 37 i förordningen ska 

personuppgiftsansvarig utse ett dataskyddsombud, vars huvudsakliga uppgift är 

att informera, ge råd och övervaka all behandling av personuppgifter som sker 

inom personuppgiftsansvarigs verksamhet. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Respektive nämnd inom Täby kommun är enligt förordningen 

personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom 

respektive verksamhet. Personuppgiftsansvarig ska: 

 

 Utse ett dataskyddsombud att övervaka den personuppgiftsansvarigas 

verksamhet. 

 Säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i 

alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. 

 Tillhandahålla de resurser och det stöd som krävs för att 

dataskyddsombudet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 Säkerställa att dataskyddsombudet kan fullgöra sitt uppdrag och utföra 

sina uppgifter på ett oberoende sätt. 
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Dataskyddsombud 

Utsett dataskyddsombud ska övervaka att Täby kommuns 
personuppgiftsansvariga efterlever dataskyddsförordningen och  
ska finnas registrerad hos den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd, 
Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen). 
 
I dataskyddsombudets uppdrag ingår att: 

 Informera, utbilda och ge råd till personuppgiftsansvarig och anställda om 

skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen. 

 Övervaka efterlevnad av förordning avseende fungerande rutiner och 

åtgärder, ansvarstilldelning, information, utbildning och granskning. 

 Ge råd vid riskanalyser. 

 Vara kontaktperson och samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

 Vara kontaktperson för och vara tillgänglig för registrerad. 

 Delta i frågor som rör skyddet av personuppgifter. 

 Vara rådgivande vid framtagandet av biträdesavtal. 

 Hantera personuppgiftsincidenter. 

 Rapportera direkt till personuppgiftsansvarig eller dennes högsta 

förvaltningsnivå. 

 

Dataskyddskoordinator 

I syfte att bistå dataskyddsombudet enligt artikel 38 utser varje 
verksamhetsområdeschef en dataskyddskoordinator som på en övergripande 
nivå representerar verksamheten. 
 
Dataskyddskoordinatorn stöttar verksamhet och personuppgiftsansvarig genom 
att: 

 Delta i arbetsgrupper tillsammans med dataskyddsombudet. 

 Organisera personuppgiftsträffar inom verksamheten. 

 Stötta sin verksamhet vid begäran om registerutdrag. 

 Hålla sig underrättad om utveckling av lagstiftningen inom området för 

behandling av personuppgifter. 

 Rådfråga och samråda med dataskyddsombud. 

 Bidra till utvecklingen av gemensamma rutiner och arbetssätt för att 

uppfylla dataskyddsförordningen. 
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Ombud för personuppgifter  

På varje enhet där personuppgifter behandlas utses ett ombud med syftet att 

bistå dataskyddskoordinatorn på enhetsnivå. 

 

 Ombudets roll är att: 

 Delta på möten tillsammans med dataskyddskoordinator och 

dataskyddsombud.  

 Informera dataskyddskoordinator om tillkommande eller avgående 

personuppgiftsbehandlingar (till exempel vid upphandlingar och införande 

av nya system där personuppgifter förekommer)  

 Rapportera personuppgiftsincident till dataskyddskoordinator och 

dataskyddsombud. 

 

Systemstöd 

Dataskyddsombudet är systemförvaltare för Draftit-stödsystem, www.draftit.se 

Dataskyddsombud och dataskyddskoordinator kommer i första hand ha tillgång 

till Draftit och enligt överenskommen arbetsordning, löpande underhålla och 

registrera personuppgiftsbehandlingar på kommunledningskontorsnivå, 

verksamhetsnivå och enhetsnivå.  

 

Organisationsbild 

Föreslagen organisation liknar modell för arkivorganisation som är beslutad i 

Täby kommun. Att organisationsstrukturen är likvärdig ger synergieffekter.  

 

http://www.draftit.se/

