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Ändring i delegation för Habostyrelsen per 2019-0912
Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), reglerar under vilka omständigheter en inträffad
personuppgiftsincident ska anmälas Datainspektionen samt i vilka
fall de registrerade ska informeras om det inträffade. Anmälan ska
skickas till Datainspektionen inom 72 timmar och de registrerade
ska informeras utan onödigt dröjsmål.
Vidare ska en konsekvensbedömning av dataskydd (DPIA) göras om
en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för de
registrerade.
Kommunkontoret/Habo Gård föreslår att Habostyrelsens
delegationsordning ändras på så sätt att beslut i frågor som rör
personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar kan fattas av
Habo Gårds verksamhetschef med rätt att vidaredelegera.

Beslutsunderlag
Kommunkontoret Habo Gårds tjänsteskrivelse den 3 september
2019 dnr HS 2019/5.
Bilaga 1 – Delegationsordning för Habostyrelsen per den 12
september 2019

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i
ärendet.

Ärendet
EU: s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), reglerar under vilka omständigheter en inträffad
personuppgiftsincident ska anmälas Datainspektionen samt i vilka
fall de registrerade ska informeras om det inträffade. Anmälan ska
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skickas till Datainspektionen inom 72 timmar och de registrerade
ska informeras utan onödigt dröjsmål.
Vidare ska en konsekvensbedömning av dataskydd (DPIA) göras om
en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för de
registrerade.
Kommunkontoret/Habo Gård föreslår att Habostyrelsens
delegationsordning ändras på så sätt att beslut i frågor som rör
personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar kan fattas av
Habo Gårds verksamhetschef med rätt att vidaredelegera.

Personuppgiftsincident
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära
risker för människors fri- och rättigheter. Riskerna kan innebära att
någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna
inskränks. Exempel:




Brott mot sekretess eller tystnadsplikt
Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig
ryktesspridning
Finansiell förlust

En personuppgiftsincident har exempelvis inträffat om uppgifter om
en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått
förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer.
Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I
båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Vissa incidenter måste anmälas
Enligt artikel 33 ska alla organisationer anmäla vissa typer av
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Anmälan ska ske
inom 72 timmar efter det att incidenten har upptäckts. Anmälan ska
ske såvida det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de
registrerades fri- och rättigheter.
Såväl beslut att anmäla incidenten som beslut att inte anmäla
incidenten till Datainspektionen ska dokumenteras och motiveras.
Dataskyddsombudet ska informeras om att en personuppgiftsincident har inträffat. Ombudet kan inte vara beslutande i frågan om
att anmäla eller inte anmäla incidenten till Datainspektionen. Detta
eftersom ett sådant beslut står i strid med ombudets ställning och
uppgifter, vilka fastslås i artikel 38-39. Däremot kan och bör
ombudet ges möjlighet att ge råd i frågor rörande personuppgiftsincidenter.
På grund av kravet på skyndsamhet bör beslut i denna typ av frågor
delegeras. Kommunkontoret/Habo Gård föreslår att beslut rörande
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anmälan av personuppgiftsincidenter delegeras till Habo Gård
verksamhetschef med rätt att vidaredelegera. Tanken är att beslut i
denna typ av frågor ska beslutas av Habo Gårds biträdande
verksamhetsledare.

Informera registrerade personer
I de fall personuppgiftsincidenten kan leda till en hög risk för
registrerades fri- och rättigheter är kommunen skyldig att informera
dem om det inträffade. De registrerade ska informeras direkt och
utan onödigt dröjsmål, enligt artikel 34.
På grund av kravet på skyndsamhet bör beslut i denna typ av frågor
delegeras. Kommunkontoret/Habo Gård föreslår att beslut rörande
information till registrerade rörande inträffad
personuppgiftsincident delegeras till Habo Gårds verksamhetschef
med rätt att vidaredelegera. Tanken är att beslut i denna typ av
frågor ska beslutas av Habo Gårds biträdande verksamhetsledare.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA)
Enligt artikel 35 ska en konsekvensbedömning alltid göras om
personuppgiftsbehandlingen sannolikt leder till en hög risk för de
registrerades fri- och rättigheter. Ett första steg i denna bedömning
är att genomföra en s.k. tröskelanalys. Beroende på utfallet av denna
tröskelanalys ska organisationen fatta beslut om en regelrätt
konsekvensbedömning ska utföras eller ej. Om en konsekvensbedömning inte utförs ska beslutet dokumenteras och motiveras.
Kommunkontoret/Habo Gård föreslår att frågan om att inte utföra
en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) delegeras till
Habo Gårds verksamhetsledare med rätt att vidaredelegera. Tanken
är att beslut i denna typ av frågor ska beslutas av Habo Gårds
biträdande verksamhetsledare.

Sammanfattning av föreslagna ändringar
Ovanstående förslag innebär att Habostyrelsens delegationsordning
utökas till att omfatta även följande punkter:
-

Beslut i fråga om att anmäla personuppgiftsincident till
Datainspektionen

-

Beslut i fråga om att informera de registrerade om inträffad
personuppgiftsincident

-

Beslut i fråga om att utföra en konsekvensbedömning
avseende dataskydd (DPIA)
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Kommunkontoret/Habo Gårds förslag till beslut
Habostyrelsen föreslås besluta
att

fastställa delegationsordning för Habostyrelsen enligt bilaga 1.

Susanne Pennsäter,
verksamhetschef Habo Gård
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo Gård

