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Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018 att avsätta 155 Mnkr ur
investeringsbudgeten för renovering och utveckling av Stadshallen
enligt beslutat koncept ”Från finrum till vardagsrum” samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa driftsform och operatör,
principiell gestaltning och driftkalkyl.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att fastställa principiell
utformning och gestaltning i enlighet med det vinnande förslaget i
genomförd arkitekttävling, att uppdra åt kommunkontoret att
fortsätta förhandlingar med intressenter i rollen som operatör, att
återkomma med förslag på driftsform och slutlig bedömning
av driftkostnaderna samt att uppdra åt kommunkontoret att
säkerställa att utformningen och gestaltningen anpassas till
investeringsbudgeten.
I samband med att kommunstyrelsen i oktober 2019 fattade beslut
om att tilldela uppdraget till den operatör som utvärderingsgruppen
föreslog uppdrogs det till kommundirektören att utse en
projektstyrelse med uppgift att löpande informera styrgruppen med
syfte att säkerställa att investeringskostnaderna inte överstiger
beslutad nivå. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsågs på samma
möte till styrgrupp för projektet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-02 §229

Beslut
Att utse Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, Henrik
Weimarsson, ekonomidirektör Pål Svensson, servicedirektör, Mikael
Fritzon, teknisk direktör samt Urban Olsson, kultur- och
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fritidsdirektör till projektstyrelsen för utveckling av Stadshallen.
Carin Hillåker är ordförande/sammankallande för gruppen.
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Beslut gällande anmälan av och information om
inträffad personuppgiftsincident
Detta har inträffat
Kommunförbundet Skåne fick 2019-12-24 information från Inera
gällande en personuppgiftsincident som upptäcktes av Inera
tillsammans med Region Stockholm den 2019-12-20. Incidenten som
upptäcktes berörde information i historikdatabasen till HSA
Integrationsmiljö, vilket är en av Ineras testmiljöer, som låg
tillgänglig för ett antal användare som inte borde haft åtkomst till
informationen. Orsaken var en accesskontrollsregel som saknades.
Åtkomsten till historikdatabasen stängdes av Inera samma
eftermiddag som incidenten upptäcktes.
Lunds kommun fick kännedom om det inträffade via e-post från
Kommunförbundet Skåne 2020-01-08.

Omfattningen av incidenten
I Ineras rapport framgår det att det fanns en risk att personer med
skyddade personuppgifter kan ha funnits med bland de registrerade,
men efter kontakt med deras dataskyddsombud så har de kommit
fram att så ej är fallet.
Inera betonar att sannolikheten för att personinformation varit
tillgänglig för obehöriga är mycket låg. Endast administratörer i HSA
Integrationsmiljö är behöriga och tillfällena då det administreras
uppgifter där är väldig få och kortvariga. I rapporten finns en bilaga
med ett kapitel som tydliggör detta.

Vidtagna åtgärder
Kommunförbundet Skåne kommer som åtgärd till detta se till att
rensa HSA Integrationsmiljö från skarpa personuppgifter och ersätta
dem med fingerade uppgifter.

Beslutsunderlag
Inkommen anmälan via e-post 2020-01-08, dnr KS 2020/0073.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte anmäla till Datainspektionen på grund av att det anses
osannolikt att incidenten kommer att medföra en risk för de
registrerade.
att inte informera de registrerade på grund av att vi bedömer
att det är osannolikt att incidenten leder till en hög risk för de
registrerade.
Ovanstående beslut är fattade utifrån dialog med kommunens
dataskyddsombud.

Hänvisningar till delegationsordningen
Punkt Ö:29 och Ö:30 i Kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutande

Åsa Melvanius
Digitaliseringschef

