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Nytt dataskyddsombud för
kyrkogårdsförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kyrkogårdsnämnden beslutar att utse en upphandlad konsult
från Combitech AB, organisationsnummer 556218-6790
(dnr SF 2022/304) som dataskyddsombud för
kyrkogårdsnämnden under tiden för gällande avtal.
2. Kyrkogårdsnämnden beslutar att Dataskyddsombudet
anmäls till tillsynsmyndigheten
Integritetskyddsmyndigheten (IMY) efter beslut.
3. Kyrkogårdsnämnden ges i uppdrag att vid byte av konsult
inom avtalet anmäla nytt Dataskyddsombud till IMY.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
2018 infördes EU:s Dataskyddsförordning, GDPR. Förordningen
syftar till att värna om skyddet för levande individers personliga
integritet vid behandling av personuppgifter.
Kyrkogårdsnämnden är personuppgiftsansvarig vilket innebär att
nämnden bär huvudansvaret för att de personuppgifter som
behandlas inom nämndens olika verksamheter hanteras korrekt.
Enligt förordningen behöver ett Dataskyddsombud utses av den
personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudets funktion kan
beskrivas som en internrevisor, vars uppgift är att löpande granska
att nämndens hantering av personuppgifter sker i enlighet med
förordningen. Den personuppgiftsansvarige ska också säkerställa att
Dataskyddsombudet på ett korrekt sätt deltar i alla frågor som rör
skyddet av personuppgifter och ska stödja Dataskyddsombudet i
utförandet av de uppgifter som krävs för att uppfylla de krav som
framgår av förordningen.
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Kyrkogårdsförvaltningen har tillsammans med fyra
fackförvaltningar inom Stockholms stad; idrottsförvaltningen,
serviceförvaltningen, kulturförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen samt stadsarkivet sett ett behov av att
förstärka förvaltningarnas arbete med en gemensam konsult som
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ska utgöra dataskyddsombud för berörda nämnder. Ett gemensamt
oberoende dataskyddsombud kan bättre säkerställa dess objektivt
granskande roll samt ge en mer fördjupad kunskap och helhetssyn.
Kyrkogårdsförvaltningen föreslår att upphandlad konsult från
Combitech AB, som uppfyller de krav som ställs för att kunna verka
som Dataskyddsombud, utnämns till kyrkogårdsnämndens
Dataskyddsombud. Förvaltningen föreslår också att beslutet anmäls
till Integritetskyddsmyndigheten (IMY).
Ärendet
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning
(679/2016/EU) ska tillämpas inom hela EU från och med 25 maj
2018. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till
skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för
privatlivet. De registrerade ges nya och utökade rättigheter.
Enligt Dataskyddsförordningen ska vissa personuppgiftsansvariga,
däribland myndigheter, utse ett Dataskyddsombud.
Personuppgiftsansvarig
Kyrkogårdsnämnden är personuppgiftsansvarig vilket innebär att
det är nämnden som bär huvudansvaret för att de personuppgifter
som behandlas inom nämndens olika verksamheter hanteras korrekt.
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen och
medlen för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig
är ytterst ansvarig för att organisationen behandlar personuppgifter
på ett korrekt sätt och kan bli skadeståndsskyldig om överträdelse
av Dataskyddsförordningen sker. Personuppgiftsansvarig ska se till
att en registerförteckning finns och att den uppdateras. Uppgiften
som sådan kan delegeras till någon annan inom organisationen men
ansvaret kommer alltid att ligga på personuppgiftsansvarig.
Enligt förordningen behöver ett Dataskyddsombud utses av den
personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudets funktion kan
beskrivas som en internrevisor, vars uppgift är att löpande granska
att nämndens hantering av personuppgifter sker i enlighet med
förordningen.
Den personuppgiftsansvarige ska också säkerställa att
Dataskyddsombudet på ett korrekt sätt deltar i alla frågor som rör
skyddet av personuppgifter och ska stödja Dataskyddsombudet i
utförandet av de uppgifter som krävs för att uppfylla de krav som
framgår av förordningen.
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Dataskyddsombud
Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd om
skyldigheter samt övervaka efterlevnad av förordningen till den
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personuppgiftsansvarige. Utöver att vara kontaktperson för de
registrerade ska ombudet även delta i konsekvensbedömningar och
samarbeta med tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet ska
rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges högsta
förvaltningsnivå. Denne får inte ta emot några instruktioner från den
personuppgiftsansvarige på vilket sätt ombudets uppgifter ska
utföras och får heller inte avsättas eller utsättas för sanktioner för att
ha utfört sina uppgifter.
Kyrkogårdsförvaltningen har tillsammans med fem
fackförvaltningar inom Stockholms stad; idrottsförvaltningen,
serviceförvaltningen, kulturförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen samt stadsarkivet sett ett behov av att
förstärka förvaltningarnas arbete med en gemensam konsult som
ska utgöra dataskyddsombud för berörda nämnder. Ett gemensamt
oberoende dataskyddsombud kan bättre säkerställa dess objektivt
granskande roll samt ge en mer fördjupad kunskap och helhetssyn.
Tillsynsmyndighet
Integritetskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet gällande
Dataskyddsförordningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen den 19 september 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kyrkogårdsförvaltningen föreslår att upphandlad konsult från
Combitech AB som uppfyller de krav som ställs för att kunna verka
som Dataskyddsombud, utnämns till kyrkogårdsnämndens
Dataskyddsombud under tiden för gällande avtal dnr SF 2022/304.
Förvaltningen föreslår även att Dataskyddsombudet anmäls till
Integritetskyddmyndigheten (IMY) efter nämndens beslut. Vid
eventuellt byte av konsult inom avtalet ges förvaltningen i uppdrag
att anmäla nytt Dataskyddsombud till IMY.
Gällande avtal dnr SF 2022/304 med Combitech AB gäller från och
med 2022-06-01 till och med 2023-06-01, med möjlighet till
förlängning i upp till ett år.
Jämställdhetsanalys
Kyrkogårdsförvaltningen bedömer att förslaget ger likvärdiga
förutsättningar för ett gott integritetsskydd för alla medborgare
oavsett kön.
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