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Nya riktlinjer för personuppgiftsbehandling i Lunds
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Riktlinjer för behandling av personuppgifter och Riktlinjer för
webbpublicering av personuppgifter, antagna av
kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 256, upphör att gälla

att

anta förslaget till nya Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun

Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR, trädde i kraft den
25 maj 2018. För att kunna uppfylla lagstiftningens krav behövs
tydliga styrdokument som visar hur organisationen ska arbeta för att
uppfylla de krav som ställs i förordningen.
I Lunds kommun finns det sedan tidigare riktlinjer för
personuppgiftsbehandling. Dessa riktlinjer gäller för samtliga
nämnder och revisionen. I och med dataskyddsförordningens
ikraftträdande är nuvarande riktlinjer i behov av uppdatering,
framförallt eftersom de hänvisar till den numera upphävda
personuppgiftslagen (1998:204). Kommunkontoret har därför
arbetat fram förslag till nya kommungemensamma riktlinjer för
personuppgiftsbehandling.
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Ärendet
I Lunds kommun finns det sedan år 2003 kommungemensamma
riktlinjer för personuppgiftshantering, de reviderades senast i
augusti 2016. Riktlinjerna gäller för samtliga nämnder och
revisionen.
Riktlinjerna är i behov av en uppdatering, framförallt eftersom de
hänvisar till den numera upphävda personuppgiftslagen (1998:204).
Eftersom dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen i mångt
och mycket påminner om varandra har dock riktlinjerna kunnat
tillämpas på kommunens personuppgiftsbehandlingar även efter att
dataskyddsförordningen trätt i kraft. Fokus har fram tills nu varit att
skapa och uppdatera andra styrande och stödjande dokument utifrån
förordningens krav.

Föredragning
Nuvarande riktlinjer består av två styrdokument; ’Riktlinjer för
behandling av personuppgifter’ och ’Riktlinjer för webbpublicering
av personuppgifter’. Båda riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen
den 10 augusti 2016 och föreslås nu upphöra och ersättas av
föreliggande förslag till nya riktlinjer.
Förslaget till nya riktlinjer utgör tolkning av vilka åtgärder som är
nödvändiga för att kraven i dataskyddsförordningen ska kunna
uppfyllas.
Riktlinjerna ska tillämpas i alla situationer då personuppgifter
behandlas i Lunds kommun. Lunds kommun ska värna och skydda
den personliga integriteten för de personer vars uppgifter är föremål
för behandling. I arbetet med personuppgiftsbehandling ska
kommunen vara en bra part som arbetar förebyggande och proaktivt
för att stödja verksamhetens behov med hänsyn tagen till gällande
lagstiftning. All behandling av personuppgifter i Lunds kommun ska
ske med respekt för den enskildes personliga integritet och
rättigheter. Kommunstyrelsen föreslås anta föreslagna riktlinjer.

Beredning
Arbetet med att upprätta förslag till nya riktlinjer har gjorts i samråd
med förvaltningarnas dataskyddssamordnare. De synpunkter som
har inkommit har beaktats i det nu föreliggande förslaget.

Barnets bästa
Riktlinjerna syftar till att barns integritet skyddas i enlighet med
dataskyddsförordningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, rättsenheten
För kännedom:
Samtliga nämnder, styrelser och revisionen

