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Bakgrund
I Dataskyddsförordningen (GDPR) föreskrivs att myndigheter ska ha ett
Dataskyddsombud. Det finns ytterligare krav i förordningen som sätter fokus på
kommunens dataskydds- och informationssäkerhetsarbete.
För att säkerställa att vi följer lagkraven i förordningen och övrig lagstiftning så
behöver en tjänst runt dessa frågor inrättas. Därför föreslår vi att 1.2 miljoner kronor
avsätts för detta och omdisponeras från Kommunstyrelsens budgetmarginal.
Ärende
Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker
ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den
behövs. En stor del av vår information är mycket värdefull för oss, ibland till och med
livsviktig. Är informationen förlorad eller felaktig kan det få långtgående
konsekvenser.
Därför måste vi skydda vår information så:
• att den alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
• att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
• att endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet) och
• att det går att följa hur och när informationen har hanterats och kommunicerats
(spårbarhet)
Skyddet behöver givetvis anpassas efter behovet så att det inte är för klent eller alltför
krångligt och dyrt. Men med tanke på vad konsekvenserna kan bli med bristande
skydd kan detta inte negligeras. God informationssäkerhet är viktigt för alla.
Den tänkta tjänsten är en förutsättning för och ligger helt i linje med kommunens
arbete med digitalisering och den digitala arbetsplatsen Next som precis invigts och
nu ska testas under ett par månader. För att våga vara innovativa och pröva nya
arbetssätt med hjälp av digitalisering krävs det att vi har koll på vår information. För
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att detta arbete ska kunna utföras på ett rättssäkert sätt behöver en tjänst som arbetar
med dessa frågor inrättas.
Dessutom kommer Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla som lag i alla EU:s
medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära
en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och dessutom stärkta
rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.
Vi behöver enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) tillsätta ett Dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska fungera som en intern rådgivare, som ger stöd för den
personuppgiftsansvariga kommunen, så att man förstår hur regelverket ska följas.
De nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i
organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att
utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.
Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom
organisationen. Till exempel måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för
uppgifterna, och få tillgång till den information som behövs. Dataskyddsombudet har
också rätt till vidareutbildning.
Tanken är att dessa båda delar ska sammanföras i en ny tjänst som
Informationssäkerhetsstrateg.
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