
Vad är den nya dataskyddsförordningen som gäller från 
25 maj i år? GDPR är resultatet av många års arbete inom 
EU för att ta fram ett regelverk som gör att man kan 
hävda enskilda människors integritet. I media har fokus 
legat på globala aktörer som Facebook, Google, Micro
soft och liknande men gäller alla företag och myndighe
ter. Regelverket gäller för alla stater som ingår i EU och 
är unikt i ett globalt perspektiv. Andra länder kommer 
förhoppningsvis över tid att anpassa sina respektive 
lagar för att skydda sina medborgares integritet.

Filmen som Sundsvalls kommun har tagit fram tillsam
mans med sina partners ger en bra överblick över vad en 
personuppgift är: https://youtu.be/_xGYg33mh2U

Vad händer nu? 
Det har inom förvaltningen inletts ett arbete med att 
säkra våra register och databaser och den administra
tiva hanteringen av personuppgifter. Detta arbete 
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kommer att fortsätta under överskådlig tid. Alla register 
med personuppgifter ska också registreras i ett system 
som heter Draftit. Det görs för att Datainspektionenska 
kunna kontrollera att förordningen efterlevs.  

Vi behöver också se över hur vi jobbar med personupp
gifter och dataskydd i våra verksamheter. Detta arbete 
inleds med att vi i den här korta introduktionen beskri
ver vad du som medarbetare kan börja med att göra och 
lite länkar till viktig information om vad som är nytt 
med GDPR. Vi kommer att bygga upp en kunskapsbas på 
webben eftersom att arbetet kommer att fortsätta under 
många år. 
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https://youtu.be/_xGYg33mh2U


A – Jag
Jag är själv alltid ansvarig för den data som jag 
själv samlar in och sparar. 

Innan du samlar in eller sparar en personuppgift, funde
ra på om du verkligen behöver ha en egen kopia eller om 
du kan hittat det i något system där någon annan redan 
sköter registret. Läs mer hos Datainspektionen

Jag får inte spara information som ”kan vara bra 
att ha”. 

Det är bara tillåtet att hantera sånt som det finns ett 
specifikt behov av. Läs mer hos Datainspektionen

Jag är ansvarig för att gallra i den data som jag 
själv har samlat in. 

Finns det fortfarande ett behov av att spara den här 
datan? Det finns flera skäl till att gallra data, men per
sonuppgifter får inte sparas om de inte ska användas till 
något konkret och aktuellt. Läs mer hos Datainspektionen

 Spara på rätt ställe
Om uppgifterna ska sparas, se till att de bara sparas på 
det det ställe som är avsett för informationen. Om den 
ska sparas för framtiden så ska den flyttas till arkiv eller 
diarieföras

B – Du och jag 
Vad skickar jag vidare till andra...? 
Det är alltid att föredra att lägga info, som inte behöver 
diarieföras, på en lämplig plats och sedan skicka en länk 
till informationen stället för att bifoga informationen. 

Vad har jag delat ut till andra av den information 
jag har samlat...?  
I molnbaserade tjänster som exempelvis Google G Suite, 
där delningar av dokument och annan data utgör platt
formens grundstomme, är det lätt att tappa kontrollen 
över vem som kan se vad av den information som du 
äger. 

En bra övning kan därför vara att se över vilka delnings
inställningar du har på mappar och filer, i exempelvis 
Google Drive. Få mer information om delningar via 
Google support

ABC för GDPR – du kan börja så här:

Vad har andra delat ut till mig...? 
På samma sätt som du bör ställa dig frågan om vad du 
delar med andra så gäller även det omvända. Har du 
tillgång till information som du inte behöver, som är 
inaktuell eller som av misstag delats med dig? I Google 
Drive finns menyalternativet ”Delas med mig” som ger 
en överblick över vilka filer och mappar som delats med 
dig. I vissa fall kan verktyget Google Team Drive vara ett 
bättre alternativ till delningar när man delar informa
tion med grupper av personer. Få mer information om   
Team drive via Google support

C – I min arbetsgrupp 
Rutiner och policys behöver tas fram och  
användas
För att kunna jobba på ett sätt som överensstämmer 
med säker hantering av data och personuppgifter, är det 
viktigt att det finns klara rutiner och policys för verk
samheten. Varje skolform behöver se över vad som ska 
göras. Du och din arbetsgrupp kommer sedan att kunna 
använda dessa rutiner och medverka till att utveckla 
dem. Informationsklassning
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– webbplats på falun.se
Vi har börjat bygga på en webbplats som kommer att 
vara en bas för kunskap om hur vi arbetar med GDPR. 
Här hoppas vi att du kan hitta svar på dina frågor. 
 Antingen på våra sidor eller via länkar till andra sidor 
där du kan hitta svaret. 

I nuläget är det fortfarande sparsamt med information, 
men det kommer att fyllas på med mer. Du kommer också 
att kunna se hur vi tänker oss att utvecklingen kan se ut.
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https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/#Uppgiftsminimering 
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/#Lagringsminimering 
https://support.google.com/drive/answer/2494893?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv%0D
https://support.google.com/drive/answer/2494893?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv%0D
https://support.google.com/a/answer/7212025?hl=sv
https://support.google.com/a/answer/7212025?hl=sv
https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/personuppgifter-och-dataskydd-i-skolan/information-till-skolpersonal/informationsklassning.html
https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/personuppgifter-och-dataskydd-i-skolan.html

