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Socialkontoret
Myndighet och bistånd

Handläggare
Maria Jäderlund
0152-295 84

Socialnämnden

Personuppgiftbiträdesavtal mellan Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet och Strängnäs kommun
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. godkänna förslag till personuppgiftsbiträdesavtal mellan Strängnäs
kommun, genom socialnämnden, och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.

Beskrivning av ärendet

I sin handläggning av färdtjänstlegitimering registrerar kommunen vissa
uppgifter om färdtjänstresenären, som sedan delges SKTM inom ramen för
SKTM:s roll som samordnare av och beställningscentral för länets serviceresor,
såsom färdtjänstresor.
I samband med en översyn av personuppgiftshanteringen inom regionens
särskilda kollektivtrafik har det från tjänstemannanivå (initialt från länets
juristnätverk och sedermera genom beslut av länets kollektivtrafikhandläggarnätverk) fastslagits att SKTM ska betraktas som ansvarig för personuppgifterna,
och kommunen som biträde.
I skrivelsen ”Behandling av personuppgifter i samband med kommunalförbundet
SKTMs utförande av uppgifter som beställningscentral och
ordnande/samordning av färdtjänsttransporter” motiverar kommunjuristerna
enligt följande:
När en kommun eller ett landsting lämnar över uppgiften att genomföra och
samordna transporter och att vara beställningscentral till ett
kommunalförbund (SKTM) har förbundet övertagit dessa uppgifter och ska
anses ha exklusiv kompetens att sköta dessa överlämnade uppgifter. Detta
innebär att medlemmarna inte längre har befogenhet att utföra de uppgifter
som har överlämnats till kommunalförbundet. Utifrån ett kommunalt
perspektiv innebär det att kommunerna i Sörmland har lämnat ifrån sig
uppgifterna till SKTM att ha en beställningscentral och att ordna/samordna
färdtjänsttransporter för de personer som av kommunerna beviljats färdtjänst.
När kommunerna med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i lagen om
färdtjänst har lämnat uppgifter om de färdtjänstberättigade till SKTM äger inte
längre kommunerna de uppgifterna utan det är SKTM som äger dessa. När
SKTM därefter behandlar personuppgifterna, är förbundet därför inte biträde
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åt kommunerna utan är själv personuppgiftsansvarig. När kommunerna har
lämnat ifrån sig personuppgifter till SKTM ansvarar inte kommunerna för
personuppgiftsbehandlingen hos kommunalförbundet. Kommunerna har
därmed ingen del i bedömningen av hur SKTM ska behandla dessa
personuppgifter som tillförts förbundet.
Kommunernas färdtjänsthandläggare kommer däremot att lägga in uppgifter
om de personer som fått färdtjänstbevis i SKTMs datasystem. Denna hantering
är en personuppgiftsbehandling som kommunerna gör som
personuppgiftsbiträde åt SKTM.
SKTM har tagit fram förslag på personuppgiftsbiträdesavtal för vidare hantering
hos respektive kommun.
Efter denna beredning av ärendet föreslås socialnämnden därmed besluta att
godkänna förslaget på personuppgiftsbiträdesavtal mellan nämnden och SKTM.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Strängnäs kommun, Socialnämnden och
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Beslutet skickas till

Kollektivtrafiksamordnare, Kristina Welin
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Inger Grindelid
Socialchef

Maria Jäderlund
Verksamhetschef, Myndighet och
bistånd

Personuppgiftsbiträdesavtal
mellan Strängnäs kommun, socialnämnden
och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Personuppgiftsbiträdesavtal
1. Parter

1.1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, organisationsnummer 222000-2931,
(nedan kallad PUA) är personuppgiftsansvarig och ger genom detta avtal Strängnäs kommun,
socialnämnden, organisationsnummer 212000-0365, (nedan kallad PUB) i uppdrag att agera som
personuppgiftsbiträde.

2. Inledning och bakgrund

2.1 PUA har ingått överenskommelse med medlemmarna i länet, nio kommuner och Landstinget
Sörmland, att upphandla och samordna transport- och samordningstjänster för sådana
transportändamål som kommunen eller landstinget ska tillgodose. I tilläggsöverenskommelse med
respektive medlem finns det angivet att respektive part ansvarar för erforderlig inrapportering och
uppdatering av uppgifter för detta uppdrag, såsom färdtjänsttillstånd. Hanteringen av dessa tillstånd
ska hanteras med hänsyn till gällande regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
personuppgiftslagen (1998:204) samt tillhörande förordningar.
2.2 PUB får med stöd av en sekretessbrytande bestämmelse i lagen om färdtjänst lämna ut uppgifter
om enskildas personliga förhållanden till PUA för att PUA ska kunna utföra uppdraget som
beställningscentral samt samordnare av transporttjänster. När PUA behandlar personuppgifterna, är
PUA personuppgiftsansvarig. När PUB med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i lagen om
färdtjänst lämnar ut uppgifter om de färdtjänstberättigade till PUA äger inte PUB de uppgifterna,
utan det är PUA som äger dessa.
PUA och PUB är överens om att istället för att skicka uppgifter i fysisk handling, ska uppgifterna
läggas in i PUAs datasystem. PUB kommer därför av PUA att få begränsad tillgång till PUBs
datasystem där PUBs färdtjänsthandläggare kommer att lägga in uppgifter om de personer som fått
färdtjänstbevis i PUAs datasystem. Denna hantering är således en personuppgiftsbehandling som
PUB gör som personuppgiftsbiträde åt PUA.
2.3. Enligt 30 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL, ska ett skriftligt avtal mellan
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde finnas. Eftersom PUA är personuppgiftsansvarig
för de uppgifter som PUB kommer lägga in uppgifter i PUAs system, är PUB personuppgiftsbiträde åt
PUA.

3. Definitioner

3.1. Med ”personuppgifter” avses nedan all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras
till en fysisk person och som behandlas för PUAs räkning.
3.2. Med ”registrerad” avses nedan den som en personuppgift avser.
3.3. Med ”behandling” eller ”behandla” avses nedan varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i
fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, exempelvis genom
insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande,

användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter,
sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

4. Avtalstid

4.1. Detta avtal gäller tills vidare och från tidpunkten för undertecknande av PUA och PUB.

5. Avtalets upphörande

5.1. Vid upphörande av detta avtal kommer PUB inte längre att ha tillgång till eller kunna logga in i
PUAs system.

6. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

6.1. Den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter är enligt
personuppgiftslagens definition att betrakta som personuppgiftsansvarig.
6.2. Personuppgiftsbiträde är enligt personuppgiftslagens definition den som åtagit sig att behandla
data där personuppgifter ingår åt personuppgiftsansvarig.

7. Avtalets syfte och behandlingens syfte och ändamål

7.1. Avtalets syfte är att säkerställa att personuppgifter hanteras lagligt och korrekt i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204) eller annan lagstiftning inom verksamhetsområdet så som lag
(1997:736) om färdtjänst med flera.
7.2. Behandlingens syfte och ändamål enligt detta avtal är att PUA ska få tillgång till personuppgifter
för att PUA ska kunna utföra sina åtaganden som beställningscentral och samordna
transporttjänster för färdtjänstberättigade.

8. Personuppgiftsbiträdets åtagande

8.1. PUB ska följa personuppgiftslagen och att hålla sig informerad om densamma.
8.2. PUB eller den eller de personer som arbetar under dennes ledning får endast behandla
personuppgifter i enlighet med de instruktioner som anges i detta avtal eller som från tid till annan
lämnas av PUA. PUB ansvarar för att rätta och korrekta uppgifter matas in i PUAs system.
8.3. PUB garanterar att personuppgifter som behandlas genom avtalet enbart kommer att
behandlas enligt syfte och ändamål.
8.4. PUB ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter
som behandlas för personuppgiftsansvariges räkning. Åtgärderna ska åstadkomma en lämplig
säkerhetsnivå enligt vad som närmare anges i 31 § personuppgiftslagen. PUB ska följa
Datainspektionens allmänna råd gällande säkerhetsåtgärder.

9. Personuppgiftsansvarigs åtagande

9.1. PUA ansvarar för att systemet har en hög tekniskt säkerhetsnivå och att PUB får tillgång till

systemet genom säker inloggning.

10. Kontrollmöjligheter

10.1. PUA har rätt att kontrollera att PUB behandlar personuppgifter enligt detta avtal och gällande
lagstiftning. Kontrollen ska utföras på ett sådant sätt att PUB:s verksamhet inte störs.
10.2. Om PUB observerar något som inte är förenligt med avtalet eller parternas åtaganden och
skyldigheter ska PUB omedelbart meddela detta till PUA och omvänt förhållande.

11. Kontaktpersoner

11.1. Kontaktperson hos PUA utsedd att företräda PUA (om ingen annan senare skriftligen
meddelas):

Hanna Bergström, Enhetschef Servicecenter, Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
11.2. Kontaktperson hos PUB utsedd att företräda PB (om ingen annan senare skriftligen meddelas):

Camilla Hesselbäck, Enhetschef Myndighet och bistånd FN, Socialkontoret Strängnäs kommun

12. Underskrift

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
…………………………………………
Ort och datum

…………………………………………
Ort och datum

För Strängnäs kommun
Socialnämnden

För Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

…………………………………………
Monica Lindell Rylén
Socialnämndens ordförande

…………………………………………
Helena Ekroth
Myndighetschef

…………………………………………
Inger Grindelid
Socialchef

