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Finansiering av e-tjänster samt dataskyddsombud
KS-2017/277
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 400 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel för inrättande av en 60%
tjänst som dataskyddsombud utifrån nya dataskyddsförordningen och en 40% tjänst som
e-tjänstesamordnare (800 000 kronor på helår)
att bevilja 400 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel för kostnader i samband
med e-tjänsteportalen
att bevilja 200 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel för kostnader i samband
med system för personauppgiftsbehandling
att beakta dessa kostnader i budget 2018 och framåt.
Ärende
Följande handlingar har varit utsända:
Tjänsteskrivelse 2017-03-20

Exp till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny
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Kommunstyrelsen

Finansiering e-tjänster samt dataskyddsombud
KS-2017/277
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 400 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för inrättande av en 60% tjänst
som dataskyddsombud utifrån nya dataskyddsförordningen och en 40% tjänst som etjänstesamordnare (800 tkr på helår)
att bevilja 400 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för kostnader i samband med etjänsteportalen
att bevilja 200 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för kostnader i samband med
system för personauppgiftsbehandling
att beakta dessa kostnader i budget 2018 och framåt.
Sammanfattning
Under 2018 kommer en ny dataskyddsförordning träda i kraft och ersätta
personuppgiftslagen. Detta kommer kräva tid i form av förberedelser och därefter en tjänst
som arbetar med frågorna.
Kommunen har även upphandlat en e-tjänsteportal inom länet. För att implementera denna
och ta fram e-tjänster behövs både driftmedel och en deltidstjänst. Detta ligger helt i linje
med KS förslag på mål om en ökad digitalisering och KF mål om att Knivsta kommuns
invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information
samt att verksamheterna ska kännetecknas av kvalitet och effektivitet. För att kunna möta de
utmaningar som det offentliga Sverige står inför behöver digitaliseringens möjligheter tas
tillvara, skriver regeringen. Digitalt först är regeringens satsning för digital förnyelse av det
offentliga Sverige och är en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och
relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och
företag. E-tjänster är en viktig del i detta arbete.
GDPR, Europeiska Dataskyddsförordningen
EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja
tillämpas i maj 2018. Förordningen ersätter nuvarande PUL (personuppgiftslagen). Det blir
kraftigt skärpta krav på behandlingen av personuppgifter. Det kommer att kunna dömas ut
sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av organisationens omsättning. Det
ställs krav på att vi har ett dataskyddsombud som har huvudansvaret att bevaka hur
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personuppgifter hanteras. Det är inte tillräckligt med det ansvar våra nämndsekreterare har
idag. Rollen ska ha mandat och resurser att hantera arbetet med säkerställandet av korrekt
hantering av personuppgifter.
En deltidstjänst utifrån den nya dataskyddsförordningen beräknas till 450 tkr per år. Ett
förberedande arbete behöver börja under 2017. En ökad kostnad för att anpassa system
tillkommer inom verksamheterna. Ett system för att hålla rätt på alla processer behövs, en
investeringskostnad om ca 200 tkr första året och därefter ca 10 tkr per år och nämnd.
Under 2016 genomfördes en upphandling av en e-tjänsteportal inom länet som kommer
innebära driftskostader och en investering om ca 400 tkr per år, samt behov av personella
resurser i form av en deltidstjänst (350 tkr per år). Tjänsten kommer bidra i kommunens
arbete för en ökad digitalisering genom e-tjänster främst externt mot våra invånare, men
även på sikt internt.
Ekonomisk konsekvensanalys
Tillsättandet av tjänst utifrån dataskyddsförordningen är för att uppfylla lagkrav.
E-tjänstesatsningen borde leda till en effektivare verksamhet på sikt.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet påverkar inte barn direkt.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

