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Målet för informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet 
Denna policy lägger grunden för Danderyds kommuns arbete med 
informationssäkerhet och dataskydd. Principerna som följer nedan är 
styrande inom samtliga delar av kommunens verksamhet. Det finns inte 
något utrymme att besluta om lokala avvikelser.  

Informationssäkerhetsarbetets mål är för det första att kommunens 
information alltid ska vara tillgänglig där den behövs, för det andra att det 
alltid ska gå att lita på att informationen inte är manipulerad eller förstörd, 
för det tredje att informationen endast är tillgänglig för personer som är 
behöriga att få ta del av den, och för det fjärde att det ska gå att följa hur och 
när informationen har hanterats och kommunicerats.  

Dataskyddsarbetets mål, utöver vad som gäller för informationssäkerheten, 
är att de personuppgifter som kommunen hanterar ska behandlas i enlighet 
med dataskyddslagstiftningen.  

Informationssäkerhetsarbetet och dataskyddsarbetet bör samordnas då ett 
gott informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för att följa 
dataskyddslagstiftningen.   

Styr- och stöddokumentshierarki 
Kommunens hantering av information och personuppgifter är normbunden 
dels av den nationella rätten, dels av den unionsrättsliga regleringen 
bestående av EU:s rättsakter och EU-domstolens praxis. 

Inom kommunens organisation bygger efterlevnaden av dessa regler på att 
styr- och stöddokument beslutas på lämplig nivå. 

Som ett led i uppgiften att leda och samordna nämndernas verksamheter ska 
kommunstyrelsen följaktligen besluta om riktlinjer för hur personuppgifter 
ska behandlas och hur informationssäkerheten ska upprätthållas. Syftet med 
riktlinjerna ska vara att ge nämnderna förutsättningar för att efterleva 
nationell lagstiftning och unionsrättslig reglering. 

I sista led ska varje nämnd vid behov införa anvisningar och rutiner för att 
informationssäkerhetsarbetet och behandlingen av personuppgifter, i varje 
konkret fall, ska kunna anpassas till de specifika förutsättningar som gäller 
inom respektive förvaltning.  
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Pyramid som illustrerar hierarkin för styr- och stöddokument. 

Ansvarsfördelningen för dataskyddet 
Dataskyddsförordningen stadgar att ansvaret är knutet till den som är 
personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är kommunens nämnder som 
själva har det allra yttersta ansvaret för att personuppgiftsbehandlingen i 
varje enskilt fall utförs i enlighet med förordningens regler och principer. 
Kommunfullmäktige eller ett utskott är inte personuppgiftsansvarig. 

För att skyddet av den enskildes personuppgifter ska förverkligas i praktiken 
måste varje nämnd vidta lämpliga organisatoriska åtgärder och avsätta 
erforderliga personalresurser.1 En korrekt hantering av personuppgifter ska 
vara en integrerad del i det dagliga arbetet på kommunens förvaltningar. 
Samtliga anställda ska få fortlöpande utbildning för att förstå hur 
dataskyddsarbetet fungerar.  

Varje nämnd ska utse ett dataskyddsombud för verksamheten. 

Ansvarsfördelningen för informationssäkerheten 
På samma sätt vad gäller dataskyddet är varje nämnd ansvarig för att 
tillräckliga åtgärder vidtas för att den information som nämnden ansvarar 
för hanteras på ett säkert sätt. Detta arbete ska vara långsiktigt, kontinuerligt 
och omfatta hela verksamheten och alla informationstillgångar som 
hanteras. Personuppgifter utgör en typ av informationstillgång. Samtliga 
anställda ska få fortlöpande utbildning för att förstå hur 
informationssäkerhetsarbetet fungerar. Informationssäkerheten ska utgöra 

                                                 
1 Tjänstemannaorganisationen regleras i riktlinjen för informationssäkerhet och dataskydd. 
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en löpande del i riskhanteringsarbetet. Utgångspunkten är att information 
utgör en värdefull tillgång.   

Utgångspunkter vid tillämpningen av dataskyddsförordningen 
Tillämpningen av dataskyddsförordningen bygger i grunden på två steg. För 
det första måste det finnas ett rättsligt stöd för att behandlingen över huvud 
taget ska få ske. De rättsliga grunderna framgår av artikel 6 i 
dataskyddsförordningen. För det andra ska behandlingen i övrigt utföras i 
enlighet med förordningens principer som framgår av artikel 5. 

Att det enligt förordningen finns en rättslig grund för behandlingen är dock i 
sig inte tillräckligt för att behandlingen ska få ske. Uppgiften att behandla 
personuppgifter måste därutöver vara fastställd i enlighet med unionsrätten 
eller den nationella rätten. Det innebär att den måste följa av lag eller annan 
författning, av kollektivavtal eller av beslut som meddelats med stöd av lag 
eller annan författning.  

Danderyds kommun kan fatta beslut som skapar rättslig grund för 
behandling som utgör ett allmänt intresse och som behöver utföras men som 
inte följer direkt av lag, annan författning eller av kollektivavtal. Sådan 
rättslig grund kan endast skapas genom beslut i kommunfullmäktige i form 
av reglementen, policyer eller andra former av styrdokument. 

Nämndernas beslut om webbpublicering av kallelser, protokoll 
och beslutsunderlag 
Enligt 10-11 §§ 8 kap. kommunallagen (2017:725) kan kommunens 
elektroniska anslagstavla innehålla justerade protokoll i den utsträckning 
kommunen bestämmer det. Därutöver kan följande handlingar läggas ut: 
tillkännagivanden om styrelsens och övriga nämnders sammanträden samt 
beslutsunderlag inför fullmäktiges, styrelsens och övriga nämnders 
sammanträden.  

Webbpublicering av kallelser, protokoll och beslutsunderlag har därmed 
rättslig grund och utgör samtidigt ett allmänt intresse. Av lydelsen följer 
dock att det ankommer på kommunen att bestämma i vilken utsträckning 
webbpublicering ska ske. Således ska varje nämnd i Danderyds kommun 
besluta i vilken utsträckning som justerade protokoll, kallelser och 
beslutsunderlag ska publiceras på hemsidan. 

Webbpublicering som utgör ett allmänt intresse 
En av de i dataskyddsförordningen angivna rättsliga grunderna är 
behandling som sker utifrån ett allmänt intresse. På Danderyds kommuns 
officiella hemsidor publiceras viktig och värdefull information som utgör ett 
allmänt intresse. Av denna anledning ska kommunens nämnder ha rätt att 
publicera personuppgifter på de officiella hemsidorna. Den 
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personuppgiftsansvarige bär dock alltid ansvaret för att kontrollera att sådan 
publicering görs i enlighet med de regler och principer som följer av 
dataskyddslagstiftningen. 

Publicering av personuppgifter på kommunens officiella hemsidor utgör ett 
allmänt intresse när de förekommer i följande sammanhang:  

1. Information och nyheter som är av vikt för kommunens invånare. 

2. Webbsändning och inspelning av kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

3. Danderyds kommuns dialogforum. 

Övriga personuppgiftsbehandlingar får inte förekomma vare sig på 
hemsidorna eller i andra webbkanaler, däribland sociala medier, av den 
anledningen att de utgör ett allmänt intresse.  

Av förordningen följer samtidigt att behandling kan ske om någon annan 
rättslig grund föreligger. Ett sådant exempel är om den enskilde har 
samtyckt till behandlingen för ett eller flera specifika ändamål. I enlighet 
med den ovan nämnda styr- och stöddokumentshierarkin kan kommunen 
föreskriva hur sådant samtycke ska inhämtas och utformas. 

   


