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Anpassning av delegationsordningen med anledning
av EU:s dataskyddsförordning, General Data
Protection Regulation (GDPR)
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av socialdirektör, verksamhetschefer och utvecklingschef.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2018

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

Ärendet
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden att
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av socialdirektör, verksamhetschefer och utvecklingschef.

Registrerades rättigheter
Enskilda har genom GDPR fått en rad rättigheter, vilka regleras i
artiklarna 15-21 i förordningen. Då frågor av denna karaktär som regel är
brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att socialnämnden
delegerar till utvecklingschef att fatta beslut rörande registrerades
rättigheter enligt artiklarna 15-21 GDPR.
I vissa fall har den personuppgiftsansvarige rätten att vägra tillmötesgå
en registrerads begäran eller att ta ut en rimlig avgift för att täcka de
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administrativa kostnaderna för att hantera en inkommen begäran. Detta
regleras i artikel 12.5 i förordningen. Då frågor av denna karaktär som
regel är brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att
socialnämnden delegerar till verksamhetschef att fatta beslut enligt
artikel 12.5 GDPR.
I vissa fall har den personuppgiftsansvarige rätten att förlänga
handläggningstiden gällande den registrerades rättigheter. Enligt
huvudregeln ska en begäran handläggas utan onödigt dröjsmål och under
alla omständigheter inom en månad efter att begäran mottagits. Om
begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden
samtidigt kan handläggningstiden dock förlängas med ytterligare två
månader enligt artikel 12.3 GDPR. Då frågor av denna karaktär i regel är
brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att socialnämnden
delegerar till utvecklingschef att fatta beslut enligt artikel 12.3 GDPR.

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal
I GDPR regleras frågor rörande personuppgiftsbiträdesavtal i artikel 28.
Rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal föreslås delegeras till
utvecklingschef.

Utse vikarierande dataskyddsombud
Socialnämnden beslutade den 18 april 2018, § 78, att delegera
beslutanderätt till socialdirektör att utse vikarierande dataskyddsombud
för tidsperioder om högst 12 månader. Denna beslutanderätt bör föras in i
delegationsordningen.
Ovanstående föreslås införas i socialnämndens delegationsordning och
ersätta förekommande delegation enligt PuL.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

anpassa delegationsordningen till GDPR enligt ovanstående
förslag.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Akten.

