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I personuppgiftslagen (PUL) finns bestämmelser om under vilka förutsättningar 
personuppgifter får hanteras i olika situationer. Syftet med lagen är att skydda den 
personliga integriteten vid behandling av personuppgifter, framför allt när det sker 
på IT-media . Bestämmelserna är omfattande och förutsätter att den 
personuppgiftsansvarige, det vill säga kommunstyrelsen, vidtar ett flertal åtgärder: 

• Informera de registrerade om vilka behandlingar som utförs och se till att 
det lämnas korrekta registerutdrag. 

• Upprätta skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgifts
biträden. 

• Upprätta en registerförteckning och hålla den aktuell. 

Skadeståndsskyldigheten gentemot de registrerade om fel begås är relativt 
omfattande. De flesta behandlingar av personuppgifter måste anmälas till 
Datainspektionen. 

Personuppgiftsombud 

Om den personuppgiftsansvarige anmäler ett personuppgiftsombud till 
Datainspektionen behöver behandlingarna normalt inte anmälas, under 
förutsättning att det finns en uppdaterad registerförteckning. Ombudet har 
möjlighet att samråda med Datainspektionen om det skulle uppstå tveksamheter 
kring hanteringen av personuppgifter. Anmälan till Datainspektionen av 
personuppgiftsombudet enligt 36 § PUL ska göras så snart det är möjligt. 

Personuppgiftsombudets arbetsuppgifter 

Personuppgiftsombudet ska vara den personuppgiftsansvarige, det vill säga 
kommunstyrelsen, behjälplig i frågor angående integritetskydd vid behandling av 
personuppgifter i verksamheten. Ombudet ska kontrollera att den 
personuppgiftsansvarige hanterar sina personuppgifter på ett lagligt och korrekt 
sätt och i enlighet med god sed, föra en förteckning över de behandlingar som utförs, 
se till att anställda som berörs har en adekvat utbildning, lämna registerutdrag 
enligt 26 § PUL samt vara kontaktperson gentemot de registrerade och hjälpa dem 
att få rättelse om det behövs. 

Ombudet behöver dock inte rent praktiskt göra alla registerförteckningarna utan 
varje kontor bör utse en ansvarig som kan föra respektive kontors 
registerförteckning, medan ombudet har en mer rådgivande och övervakande roll. 
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Ansvar 

Den personuppgiftsansvarige, det vill säga kommunstyrelsen, har alltid det yttersta 
ansvaret gentemot Datainspektionen och de registrerade för att personuppgifter i 
verksamheten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Ombudet har inget 
personligt ansvar för att alla anställda följer reglerna i personuppgiftslagen, men ska 
hålla sig informerad om respektive kontors verksamhet vad gäller behandlingen av 
personuppgifter, utvecklingen av lagstiftningen på integritetsskyddsområdet och 
om Datainspektionens verksamhet och praxis. Ombudet ska ge råd till och påpeka 
brister för respektive kontors ledning och berörd personal. Ombudet ska även 
utveckla rutiner för förteckningsskyldigheten och se till att förteckningarna är 
uppdaterade. Ombudet ska också utveckla rutiner för att lämna registerutdrag till de 
registrerade. 

För att personuppgiftsombudets arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett 
tillfredsställande sätt ansvarar varje kontors ledningsgrupp för att hålla ombudet 
underrättat om vilka personuppgiftsbehandlingar som sker inom kontoret och de 
säkerhetsrutiner som skyddar personuppgifterna. Ledningen ska rådgöra med 
ombudet innan förändringar av hantering och rutiner kring personuppgifter 
beslutas, utvecklingsprojekt som involverar personuppgifter beslutas samt 
underrätta ombudet vid förfrågningar och klagomål från registrerade och andra 
externa parter, t ex media. 

Personuppgiftsombudets roll och mandat 

Personuppgiftsombudet har en självständig ställning gentemot de 
personuppgiftsansvariga som kan jämföras med en internrevisors. Ombudets 
närmast chef har huvudansvaret för att ombudet har tillräckligt med tid, kompetens 
och resurser för att genomförs sin ombudsroll på ett tillfredsställande sätt. En årlig 
plan tas fram för integritetsskyddsarbetet och personuppgiftsombudets arbete där 
det fastställs en målsättning med arbetet och med behov- och riskanalys. 

Om personuppgiftsombudet anser att en behandling av personuppgifter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde förs i strid med PUL, ska ombudet påtala 
detta för berörd chef eller systemägare. Om denne inte vidtar tillräckliga åtgärder 
för att komma tillrätta med problemet, ska ombudet kontakta sin närmaste chef, 
som bestämmer hur man ska gå vidare i frågan och om IT-chefen ska involveras. 
Personuppgiftsombudet har enligt PUL en skyldighet att anmäla brister i 
personuppgiftsbehandlingar till Datainspektionen, om den personuppgiftsansvarige 
inte vidtar rättelse efter ombudets påpekande. 

Övriga roller som stärker integritetsskyddsarbetet 

Kommunens IT-avdelning och personuppgiftsombudet samarbetar för att utveckla 
rutinerna för informationssäkerhetsarbetet. IT-chefen ska vara insatt i 
personuppgiftsombudets arbete. 

Varje kontor ska tillse att personuppgiftsombudet har minst en kontaktperson som 
bistår ombudet med information om nya behandlingar av personuppgifter och nya 
medarbetare som behöver utbildning och vägledning i integritetsskyddsfrågor. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att utse kommunjurist Virve Svedlund till personuppgiftsombud, samt 

att uppmana samtliga kontor att utse kontaktperson för hantering av registerutdrag 
och uppdatering av registerförteckning. 

~ \UD-M_ex_ Ci Is'--
Silvana Enelo Jansson \ 
Chef för medborgarkontoret 

3 (3) 
2015-06-09 


