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Att tänka på inför EU:s dataskyddsförordning 

Detta är en beskrivning av vad förvaltningar och bolag behöver göra för att uppnå följsamhet 

gentemot EU:s dataskyddsförordning (DSF). En viktig del är att utse ett dataskyddsombud, 

men arbetet som ska utföras i en organisation för att uppnå följsamhet mot DSF kan påbörjas 

innan funktionen är tillsatt. EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas 25 maj 2018.  

Utse ett dataskyddsombud 

Det är viktigt att arbetet inför införandet av DSF kommer igång snarast. PuA har ansvar för 

att kartlägga information, analysera risker och skydda personuppgifter. Ett dataskyddsombud 

ska utses och så fort som möjligt sättas in i arbetet. Ombudet ska känna till lagstiftning och 

praxis inom dataskydd och representera organisationen gentemot registrerade personer och 

myndigheter.  

En ny kommungemensam intern tjänst är beslutad och ligger under Intraservice. Det är en 

Dataskyddsenhet som kommer att bestå av en enhetschef, Lise-Lotte Ringborg, och initialt 7 

dataskyddsombud (DSO). Samtliga ska vara på plats den 1 april. Dataskyddsenheten kommer 

att fördela ut DSO på respektive nämnd och styrelse. DSO kommer att knytas till 

nämnd/bolag genom tjänsteavtal och beslutet att utse en DSO kommer att behöva tas i 

nämnd. Dataskyddsenheten kommer att vara behjälpliga med tjänsteutlåtande för detta 

ändamål. Dataskyddsenheten kommer att kontakta nämnd/bolag. PuA behöver utse en 

kontaktperson för DSO i verksamheten. / Uppdaterad information 2018-02-12  

Kartlägga information 

Organisationen ska  

• kartlägga var organisationens personuppgifter finns och hur de hanteras 

• kartlägga hur personuppgifter hanteras i varje verksamhetsdel 

• göra tydligt till vad och hur länge personuppgifterna ska användas 

• gruppera information och beskriva vad som ingår i varje grupp. 

 

Det är särskilt viktigt att vara tydlig vad gäller känsliga personuppgifter. Det ska framgå i 

vilken typ av informationsbärare, till exempel IT-stöd eller databas, uppgifterna finns. 

Personuppgifter kan även finnas i löpande text, i tjänster som sker externt eller på internet, till 

exempel i molntjänster, e-post och i administrativa dokument. Det gäller såväl formellt 

beställda och avtalade tjänster liksom dem som utgörs av medarbetarnas ”egna” ej godkända 

lösningar som till exempel dropbox. 

Klassificera information 

Organisationen ska klassificera vilken typ av personuppgifter som är aktuella för respektive 

behandling. Känsliga/särskilda uppgifter klassas i en särskild nivå.  
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Analysera risker och motivera åtgärder 
Risker ska analyseras för alla verksamheten där personuppgifter hanteras. Ändamålet med 

behandlingen och vilka uppgifter som är nödvändiga att behandla ska tydligt motiveras och 

dokumenteras. Hur länge behandlingen beräknas pågå ska också ingå i dokumentationen.  

 

Kontrollera IT och informationssäkerhet 

Riskhanteringsplan/åtgärdsplanen ska följas upp. Både personuppgiftsansvarig och 

dataskyddsombudet följer upp att hanteringen är säker. Åtgärderna i riskanalysrapporten ska 

följas upp och IT-säkerheten ska kontrolleras. Avstämning av säkerheten ska även göras 

gentemot externa. Incidenter ska rapporteras till Datainspektionen och i vissa fall till berörda 

registrerade. 

Uppdatera PuL-databasen 

Stödprojektet rekommenderar att registerföring av personuppgiftsbehandlingar sker i 

excelformat för att underlätta migrering av uppgifter till den nya PuL-databasen som för 

närvarande är under upphandling. / Uppdaterad information 2018-02-12  

 

Den personuppgiftsansvarige ska föra register över organisationens hantering av 

personuppgifter i en PuL-databas. Registret ska bland annat innehålla ändamålet med 

behandlingen, kategori av registrerade och personuppgifter samt kontaktuppgifter till 

personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att alla 

uppgifter är med. 

Det ska noteras i databasen vilka behandlingar av personuppgifter som avslutats och vilka 

som pågår. En avslutad behandling ska hanteras enligt ett beslut om gallring eller en 

dokumenthanteringsplan. Säkerheten ska kontrolleras regelbundet. 

 

 

Kvalitetssäkra behandlingen av personuppgifter  

Personuppgiftsansvarig ska säkerställa att det i verksamheten finns ett kvalitetssäkrat 

arbetssätt för att kontinuerligt uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning. 

Dataskyddsombudet ska i sitt uppdrag metodiskt och kontinuerligt kontrollera hur 

verksamheten behandlar personuppgifter. 


