Behövs biträdesavtal internt inom den kommunala
förvaltningen?
Det kommer återkommande frågor kring biträdesavtal och om det behövs
internt inom den kommunala förvaltningen eller om det finns andra lösningar. I
texten nedan fördjupar vi oss i ämnet och ger våra rekommendationer.
Beträffande frågan om avtal eller rättsakt med personuppgiftsbiträden fastställer
artikel 28 dataskyddsförordningen, att båda lösningarna kan användas. Den
personuppgiftsansvarige nämnden ska binda sitt personuppgiftsbiträde dvs. den
andra nämnden till de krav som räknas upp i artikeln men eftersom kommunen är en
juridisk person så kan den inte rent civilrättsligt ingå avtal med sig själv enligt SKLs
uppfattning.
Artikel 28.3 i dataskyddsförordningen anger att ”[n]är uppgifter behandlas av ett
personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett avtal eller en annan
rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt som är
bindande för personuppgiftsbiträdet med avseende på den
personuppgiftsansvarige…”
I tidigare praxis från Datainspektionen har uttalats att man bör ha avtal mellan olika
nämnder i samma kommun. SKL har diskuterat frågan med datainspektionen och det
har framkommit att en ”rättsakt” kan användas istället för ett civilrättsligt avtal. Varje
personuppgiftsansvarig nämnd måste dock bland annat följa de grundläggande
principerna för behandling av personuppgifter (artikel 5) och ha en rättslig grund för
behandlingen (artikel 6).
Det är även varje personuppgiftsansvarigs nämndens skyldighet att ge instruktioner
till personuppgiftsbiträdes nämnden avseende den behandling som de som
personuppgiftsbiträde ska utföra för den personuppgiftsansvarige nämndens räkning.
Detta innebär att man i ett reglemente kan ange vilka nämnder som ska vara
personuppgiftsansvariga för olika behandlingar i kommunens system. Den ordningen
innebär således att man inte behöver ha biträdesavtal mellan nämnder.
När det gäller kommunövergripande system rekommenderas att man i förteckningen
över behandlingsändamål enligt artikel 30 låter KS vara personuppgiftsansvarig för
t.ex. all HR-behandling, all epost och övriga kommunövergripande system som
används av alla nämnder. På motsvarande sätt bör andra nämnders ansvar även
anges i registerförteckningarna.
Det bör notera att personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna enligt
de dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. Det
måste finnas instruktioner och personuppgifts-biträdes nämnden behandling får
enbart utföras enligt den personuppgiftsansvariges nämndens instruktion.

