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Ärendebeskrivning
För att skapa en mer nyanserad behovsbild av dataskyddsfrågor hos parterna har estrategen arbetat med fördjupande frågeställningar. Kontakt med parterna har skett
via mejl eller via möte. 3 av 6 parter har svarat.
Att arbeta med dataskyddsfrågor är komplext och många gånger resurskrävande.
Därför är det positivt att kommunerna också påbörjat ett arbete för att starta
upp dataskyddsfrågorna i sina respektive verksamheter. Efter kontakt med
kommunerna finner beredningen dock att påbörjad insats inte är tillräcklig. Det
framkommer också att kommunerna har en önskan att utveckla insatserna och
kunskap inom dataskydd men att dagens resurser inte är tillräckliga.
Arbetet med dataskydd bedrivs idag på deltid hos parterna. Uppgifterna är
tilldelade personer som har andra uppgifter inom en heltidstjänst. 25 % nämns som
exempel på omfattning av arbetet med dataskydd. Detta gör det svårt att möta
kravet på oberoende ställning i organisationen.
Dataskyddsfrågorna innehåller olika inslag och uppgifter. Att emotta
medborgarförfrågningar är ett exempel. Beredningen kan konstatera att det finns
en variation i processen för medborgarförfrågningar hos olika kommuner.
Exempelvis har någon kommun registerutdrag från e-tjänster medan en annan
kommun inte anser sig ha tydliga processer för dessa förfrågningar. Även vad gäller
incidentrapporter till dataskyddsinspektionen framkommer variation i hur
kommunerna hanterar det. Rutiner finns men de är inte alltid testade.
Möjligheter med utökade resurser inom dataskyddsfrågor är att kommunerna
kan utveckla kompetens på förvaltningsnivå för att smidigare möta
medborgarnas förväntningar och behov i enlighet med dataskyddsförordningen.
E-strategen konstaterar att parternas behov inom dataskyddsfrågor behöver
åtgärdas för att bli långsiktigt hållbara och mer likriktade. Behovet kan tillgodoses
på olika sätt. I beredningen av ärendet har anställning, upphandling och
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kompetensutveckling varit aktuella som förslag till åtgärd. För detaljerade uppgifter
hänvisas till beredningsunderlaget.

Regiondirektörens förslag
1. Medel avsätts för kompetensutveckling inom dataskyddsfrågor för
nämndens samtliga parter under 2019 med en budgetram på 150 000 kr.
2. Nämnden uppdrar åt E-strategen att ta fram förslag till utbildningsplan.
Förslag till utbildningsplan presenteras på nämndsmötet i april.
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