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CHRISTER GRANQVIST

• Arbetat kommunalt sedan 1980-talet

• Haft roller som IT-chef och strateg kommunalt i 20 år

• Verksam inom informationssäkerhet och digitalisering under 10 år

• Är dataskyddsombud på heltid i två kommunkoncerner sedan 2018.



SAMBAND

• Vilket samband finns det mellan GIS och andra 

verksamheter i kommunen?

• GIS-lösningar kan vara delar av kommunernas 

verksamhet!

• T.ex. behandling av personuppgifter i e-tjänster!



SAMVERKAN

• Samverkan mellan 15 kommuner

och regionens Länsbibliotek

Detta föredrag behandlar inte:

• Valet mellan offentligrättslig samverkan eller 

avtalssamverkan?

• Dataskyddsförordningen på djupet, vad säger GDPR?

• Sekretessgränser, hur spelar det in?

• Hur behandlar man andra kommuners anställdas 

personuppgifter med laglig grund vid samverkan?



UTMANINGAR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER

• En beskrivning av utmaningar och möjligheter som lett 

fram till beslut om organisation, upphandling samt vägen 

till ett gemensamt bibliotekssystem i ett län med drygt 280 

tusen inv. varav ca. 130 tusen registrerade 

biblioteksanvändare.

• Flera hundra biblioteksmedarbetare hos 16 myndigheter.



FRÅN MOTGÅNG TILL FRAMGÅNG

Planerad 
upphandling

Planerat nytt 
system



FAROR SOM KAN LEDA TILL MOTGÅNG

1. Övertro på vad andra gjort och gör och att det är rätt.

2. Bristande insikt i vilka krav GDPR ställer.

3. Tron på förenklad avtalssamverkan med ny KL.

4. Brister i insikt i hur sekretessbestämmelser påverkar 

samverkan.



FRAMGÅNGSFAKTORER

• Lång gemensam förankringstid i de 15 kommunerna

• Initiativet till digitaliseringen kom från bibliotekscheferna 

själva och inte ifrån andra verksamheter.

• Gemensam värdegrund i bibliotekslagen.

• Tradition av att dela med sig av erfarenhet och kunnat 

kontakta bibliotekskollegor över hela Sverige för att få 

stöd och hjälp. 

• Löpande bredare förankring från omstarten av projektet.



OCH SIST MEN INTE MINST

• Det som för oss initialt var en ”motgång” – dvs. 

med synpunkter från DSO och jurister att det inte 

skulle vara möjligt att samverka på det sätt som vi 

hade tänkt oss – och som ”alla andra” redan gjorde 

– har ju nu i stället blivit en framgångsfaktor för 

oss, säger projektledaren Ann-Sofie på 

Länsbiblioteket Dalarna.



MILSTOLPAR
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EJ FÖRUTSEDDA KOSTNADER

• Risk- och sårbarhetsanalysen med DPIA har kostat 

Länsbiblioteket ungefär 1 miljon kronor. Då är vår egen 

arbetade tid inte inräknad. 

• Samordnarens lön finansieras helt av Länsbiblioteket.

• Deltagare i arbetsgrupperna kommer från 

kommunbiblioteken – alla deltar efter förmåga och på 

den ordinarie arbetstiden. 

• Kommunernas DSO:er och kommunjurister bidrog 

solidariskt.



GDPR 

• Enligt dataskyddsförordningen artikel 24.1 åligger det 

personuppgiftsansvariga att genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna 

visa att personuppgifts-behandlingar utförs i enlighet med 

förordningen. 

• Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov.

• Enligt artikel 5.2 åligger det ansvariga allmänt att kunna visa 

att principerna i förordningen efterlevs (ansvarsskyldighet).



LEDNINGSSYSTEM  INFORMATIONSSÄKERHET, GDPR



LIS – FÖRVALTNING - ÅRSHJULET
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CHECK

ACT

PDCA-CYKEL



LEDNINGSSYSTEMET ÄR NYCKELN TILL VÅR LÖSNING

Produktion



STYRDOKUMENT

• Samverkansavtal (Förenklad avtalssamverkan)

• bilaga 1 – samverkansorganisation

• bilaga 2 – arkitektur gdpr ledningssystem

• bilaga 3 – ekonomiska förutsättningar och villkor

• bilaga 4 – avtal gemensamt personuppgiftsansvar 

enligt artikel 26 dataskyddsförordningen



LÄRDOMAR

• Ta hjälp av juristen och dataskyddsombudet tidigt

• Bjud in olika andra intressenter som t.ex:

• Informationssäkerhetssamordnaren

• Registraturen

• Kommunarkivet

• Säkerhets- och säkerhetsskyddschef



SLUTORD

• Fort och fel kan bli dyrt i längden

• GDPR är till för att skydda individer

• Utvärdera noga valet av samverkansformer

• Betänk på att aggregering kan leda till ökad 

sårbarhet för samhällets viktiga funktioner.



Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

Blanda in juridiken från början i dina projekt istället för att lägga till den likt en glasyr efteråt !
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


TACK

Kontaktuppgifter:

Christer Granqvist

Dataskyddsombud, Smedjebackens kommun

Dataskyddsombud, Ludvika kommun

Tel. 0240-660186, 0240-86699

Epost: förnam.efternamn@kommun.se


