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Datum

Diarienummer

2019-07-03

KS 2019/285

Kommunstyrelsen

Återrapportering av GDPR-information om
kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar
Bakgrund
Kommunstyrelsen är en personuppgiftsansvarig myndighet.
Det innebär ansvar för de arbetsprocesser som involverar personuppgifter
(personuppgiftsbehandlingar) som genomförs i verksamheter direkt under
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 131 att ärendet återrapporteras till
kommunstyrelsen i september.
För att klargöra vilka personuppgiftsbehandlingar som kommunstyrelsen ansvarar
för, informeras härmed kommunstyrelsen om behandlingar i registerförteckningar
hos tjänsten Draftit.

Beskrivning
GDPR (dataskyddsförordningen) ställer ökade krav på dokumentering. Kommunen
måste kunna visa att personuppgiftsbehandlingar är tillåtna och att GDPR efterlevs.
Förutom att kommunen är skyldig att registrera sina behandlingar av
personuppgifter i en förteckning, så innebär registreringen också ett underlag för
kommunen som kan säkerställa att personuppgifter behandlas enligt GDPR.
I registerförteckningen i Draftit anges information om varje behandling strukturerat
för att förenkla genomgång och inventering av GDPR-anpassningen.
Förteckningen uppdateras löpande när GDPR-anpassning fortsätter eller när andra
företeelser påverkar personuppgiftsbehandlingen, exempelvis
organisationsförändring när verksamhet flyttas från nämnd till kommunstyrelsen.
I samband med organisationsförändringen har vissa verksamheter överförts från
andra nämnder till kommunstyrelsen. Därför har även vissa behandlingar överförts
till kommunstyrelsen i förteckningen. Dessa behandlingar har uppdaterats med
aktuell information.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199

2 (2)

Först listas behandlingar som kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig
myndighet för. Det innebär att kommunstyrelsen själv ansvarar för och utför en
behandling.
Exempelvis är ekonomiavdelningens behandlingar tillhörande kommunstyrelsen
som personuppgiftsansvarig myndighet.

Därefter listas behandlingar när kommunstyrelsen är personuppgiftsbiträde åt en
annan nämnd som är personuppgiftsansvarig. Som personuppgiftsbiträde hjälper
verksamhet under kommunstyrelsen till att utföra en process som en annan nämnd
äger och har huvudansvaret för.
Exempelvis är medborgarservice, därmed kommunstyrelsen, biträde åt andra
nämnder i flera behandlingar.

Sist listas behandlingar som är kommunövergripande som kommunstyrelsen delar
med en eller flera andra nämnder eller myndigheter. Om nämnder gemensamt eller
var för sig ansvarar för en och samma behandling är den kommunövergripande.
Det är aktuellt när en behandling sker på samma sätt inom kommunen. Det är den
nämnd som har huvudansvaret för dessa typer av behandlingar som registrerar i
Draftit; i dessa fall kommunstyrelsen.
Exempelvis är många av HR-avdelningens behandlingar kommunövergripande,
som gäller för samtliga anställda i kommunen oavsett vilka nämnder deras
verksamheter ligger under.

Bilagor:
Rapport för formulär kommunstyrelsen som personuppgiftsansvarig ny
organisation
Rapport för formulär kommunstyrelsen som personuppgiftsbiträde ny organisation
Rapport för formulär kommunövergripande behandlingar ny organisation

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

