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Servicenämndens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 mars 2018 kl. 13:00 i 
Centralförrådet, Industrigatan för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 828  

  

2.  Revisorerna 13:00 
Dnr 1826  

  

3.  Höjning av VA-taxa 
Dnr 00014-2018  

  

4.  Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 
Dnr 00017-2018  

  

 
Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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Servicenämnden 

 

Höjning av Vatten och avlopps taxa 

Förslag till beslut 

Servicenämnden föreslår att Vatten och avloppstaxan höjs med 10,5 % från 

2018-07-01. Förslaget skickas till fullmäktige för beslut. 

 

Ärendet 

Nuvarande taxa täcker inte verksamhetens kostnader, kommande investeringar 

innebär ökade kapitaltjänstkostnader (räntor och amorteringar). 

Taxan föreslås höjas i takt med ökade kostnader. Nuvarande taxa är från 

2130701, kubikmeterpriset har inte höjts sedan 2009. 

Kapitaltjänstens utveckling   

 2019 2020 2021 2022 

Vattenverket 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 

  657 000 kr 641 874 kr 626 747 kr 611 621 kr 

  1 665 429 kr 1 650 302 kr 1 635 176 kr 1 620 049 kr 

Övriga 5 800 000 kr 5 700 000 kr 5 600 000 kr 5 500 000 kr 

 531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 501 000 kr 

  531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 

   531 100 kr 521 000 kr 

    531 000 kr 

 7 996 529 kr 8 402 402 kr 8 798 276 kr 9 184 049 kr 

 

10,5% Ny Taxa Nuvarande 

Grundavgift 1 330 kr 1 280 kr 

Lägenhavgift 1 330 kr 1 280 kr 
100 kbm 
vatten 1 440 kr 1 152 kr 

Summa 4 100 kr 3 712 kr 

Moms 1 025 kr 928 kr 

Summa 5 125 kr 4 640 kr 
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Kostnadsjämförelse villa 100 kbm vattenförbruknig 

Degerfors ny taxa  Karlskoga 

 5 125 kr/ år 7 176 kr/ år 

 

 

 

 

Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Serviceförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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 Servicenämnden 

 

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till 

den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för servicenämnden från 

och med 2018-05-25   

Ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. 

Vad ska man tänka på? 

Vad är en personuppgift? 
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och 
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ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter 
även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska 
identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de 
kan kopplas till fysiska personer. 
 
Exempel på personuppgifter är adress, personnummer, kundnummer, 
registreringsnummer på fordon, lägenhetsnummer, postnummer, och 
fastighetsbeteckning. 

Vilka personuppgifter hanterar nämnden? 
Verksamheten bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni 
hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. En bred översyn 
behöver göras för att ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika 
delarna av organisationen. 

De registrerades rättigheter 
De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att: 

 Få tillgång till sina personuppgifter 

 Få felaktiga personuppgifter rättade 

 Få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) 

 Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat 

beslutsfattande och profilering 

De registrerades rättigheter framgår av artikel 12-22 i dataskyddsförordningen.  
På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag 
men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen. Om verksamheten 
redan idag tillmötesgår de registrerades rättigheter bör övergången till den nya 
förordningen gå relativt smidigt. Det är därför ett bra tillfälle att nu se över 
rutinerna och fundera på hur man ska hantera en begäran om rättelse från en 
registrerad. 

Med vilken rättslig grund hanteras personuppgifter? 
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas 
ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.  

En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga 
grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett 
avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den 
registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, 
för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. 

De rättsliga stöd som blir aktuella för en kommun att använda sig av är med 
stöd av avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, och allmänt intresse. I 
vissa fall är även samtycke ett stöd för att behandla personuppgifter. 
Behandlingen av personuppgifterna måste vila på någon av dessa 
grunder för att vara laglig.  

”Missbruksregeln” 
I personuppgiftslagen finns en regel som kallas missbruksregeln. Den här regeln 
försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Regeln innebar att 
personuppgifter i löpande text, s.k. ostrukturerat material, var okej så länge 
uppgifterna inte var kränkande för personen ifråga. Om denna regel har använts 
som stöd på t.ex. en hemsida måste de personuppgifterna tas bort om Ni inte 
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har någon annan rättslig grund. Vilka rättsliga grunder som finns framgår av 
artikel 6 i förordningen och för en kommun är de rättsliga grunderna: samtycke, 
avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och allmänt intresse. 

Eftersom missbruksregeln som tidigare fanns i personuppgiftslagen även var 
applicerbar vad gäller mail är det också bra att varje person inom organisationen 
ser över sin mail. Dataskyddsförordningen kommer även att omfatta mail vilket 
gör att samtyckes- och gallringsreglerna även gäller det området. Samtycke 
krävs därför för att lagra information i mailen men beror på situationen; om en 
mailkonversation behandlar ett ärende som är nödvändigt för att uppfylla 
kravet på en affärsöverenskommelse behövs inte ytterligare samtycke. När 
ärendet inte längre är aktuellt så ska gallring ske om det inte vidare behövs för 
t.ex. bokföring.  

Om ärendet behövs för t.ex. bokföring ska det inte gallras även om personen 
begärt att bli ”bortglömd” i enlighet med artikel 17 i dataskyddsförordningen, 
men information som kan tas bort ska göra. 

Krav på registerförteckning 
Dataskyddsförordningen ställer upp ett krav på att varje personuppgiftsansvarig 
ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. Det blir 
således ett register över register.  

Av artikel 30 i dataskyddsförordningen framgår vad ett sådant register ska 
innehålla. Bland annat ska det innehålla namn och kontaktuppgifter för den 
personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, en beskrivning av 
kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter, och de 
kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 
ut. Detta är bara exempel på de saker som ska ingå i ett sådant register. 
Registret innehåller således en registerbeskrivning över varje behandling av 

personuppgifter i organisationen vad gäller syfte och innehåll.  

Degerfors kommun kommer att använda programmet Draftit för detta vilket 
blir en registerförteckning i digital form. Där ska varje verksamhet gå in och 
svara på frågorna för varje register den har över personuppgifter. Det är viktigt 
att man svarar på varje fråga och dokumenterar noga för att uppfylla 
dataskyddsförordningens krav. 

Om verksamheten upptäcker att ni har personuppgifter som inte längre 
används ska dessa tas bort. Gallringsrutiner bör införas inom de olika områdena 
inom organisationen. 

Krav på rapportering vis personuppgiftsincident 
Om det inträffar en säkerhetsincident som rör personuppgifter, till exempel ett 
dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste man 
dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. 
Man kan också behöva informera de registrerade till exempel om det finns risk 
för id-stöld eller bedrägeri. 

En sådan anmälan ska göras av den personuppgiftsansvarige. 

Vem har ansvar? 

Personuppgiftsansvarig 
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar. 
Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. 
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Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 
med och medlen för behandlingen av personuppgifter. (3 § personuppgiftslagen och 
artikel 4 i dataskyddsförordningen) 

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, 
stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin 
verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de 
ska användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd 
som är personuppgiftsansvarig.   

I en kommun är både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 
personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. 

Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets huvudsakliga uppgifter är: 

 Vara ett kunskapsstöd inom kommunkoncernerna gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

annan tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 Delta i arbetet med att bygga strategier för det framtida 

dataskyddsarbetet.  

 Rapportera till organisationernas ledning om dataskyddsfrågor och om 

organisationernas brister och utvecklingsbehov.  

 Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning.  

 Övervaka den interna efterlevnaden av organisationernas strategi för 

dataskydd.  

 Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.  

 Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och 

övervaka genomförandet av den. 

 Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning 

rörande personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och 

patientdatalagen, och bistå i att ta fram förändrade arbetssätt utifrån 

förändringar i lagstiftningen. 

Förvaltningen 
Förvaltningens uppgift är att, på uppdrag av nämnden (personuppgiftsansvarig) 
organisera verksamheten på sådant sätt att behandlingen av personuppgifter 
lever upp till lagstiftningens krav. Det är förvaltningen som inventerar, 
registrerar i registerförteckningen och lämnar ut uppgifter till registrerade. 

Vilka är de största skillnaderna jämfört med personuppgiftslagen? 

1. Personuppgiftsansvariga ska upprätta en registerbeskrivning för varje 

behandling av personuppgifter. 
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2. En konsekvensbedömning ska göras när det finns särskilda risker för 

den registrerade 

3. Informationsplikt gentemot de registrerade 

4. Missbruksregeln försvinner 

5. De registrerades rättigheter utökas 

6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar 

7. Sanktionsavgifter kan förekomma för den som bryter mot 

dataskyddsförordningen 

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 
 


