
 

 

 Protokoll 

Överförmyndarnämnden  Sida 1(7) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 9 november 2020 kl 08:00-08:10 Paragrafer §§ 6-9 

Plats: Hamnkontoret, Otterbäcken  

Underskrifter:  
  

Ann-Christin Erlandsson 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Maria Gustafsson 
 
 
Beslutande Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande 

Maria Gustafsson (M), 2:e vice ordförande 
 

Ersättare   

Övriga Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-09 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 6 Dnr 49166  

Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 
Maria Gustafsson (M) justerar protokollet.  
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§ 7 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner dagordningen.  

     

     

     

 

 



 

 

 Protokoll 

Överförmyndarnämnden 2020-11-09 

 

Sid 5(7) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Överförmyndarnämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 9 Dnr 2020-00335 005 

Information om nya förutsättningar för överföring av 
personuppgifter till tredje land 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden noterar informationen.  

     

Bakgrund 
I dataskyddsförordningen GDPR finns det ett förbud mot att föra över 
personuppgifter till länder utanför EU/EES (så kallat tredje land). Det är dock 
tillåtet under vissa förutsättningar. Poängen är att ett motsvarande skydd för 
personuppgifterna som finns inom EU/EES måste nås i det mottagande landet.  

För att möjliggöra överföring av personuppgifter till USA och amerikanska företag 
har EU och USA ingått en särskild överenskommelse – kallad Privacy Shield. Det 
bygger på att amerikanska leverantörer frivilligt ansluter sig till det och därmed tar 
på sig vissa särskilda skyldigheter. Leverantörer och personuppgiftsansvariga 
(politiska nämnden i ert fall) har därefter i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal 
kunna hänvisa till att överföring av personuppgifter görs med stöd av Privacy 
Shield. 

Europadomstolen har i en dom från juli månad 2020 slagit fast att 
överenskommelsen Privacy Shield är ogiltig. Den huvudsakliga kritiken från 
domstolen går ut på att amerikanska underrättelseväsendet kan få åtkomst till 
uppgifter utan att EU-medborgare har möjlighet att värna sina rättigheter. Detta 
innebär att alla avtal som är baserade på Privacy Shield är ogiltiga. 

Det finns dock andra metoder som kan användas för att stödja överföring av 
personuppgifter till tredje land. En av dessa är så kallade standardavtalsklausuler. 
Det är särskilda skrivningar som EU-kommissionen tagit fram och som kan ingå i 
avtal mellan personuppgiftsansvarig och leverantör. Standardavtalsklausulerna 
innehåller skyldigheter både för personuppgiftsansvariga som vill föra över 
personuppgifter till tredje land och för de som tar emot personuppgifterna. Om 
dessa klausuler finns med i avtal så kan det vara tillåtet att överföra 
personuppgifter till USA även utan Privacy Shield. 

Domen har dock bidragit till osäkerhet om standardavtalsklausuler ger ett 
tillräckligt starkt skydd vid överföring av personuppgifter till leverantörer från USA. 
En restriktiv tolkning av domen innebär att det inte är lagligt att på något sätt 
överföra personuppgifter till USA. Om det inte är lagligt att föra över 
personuppgifter till USA skulle i stort sett alla tjänster från Microsoft, Google, 
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Apple, Facebook, Twitter med mera inte vara möjliga för kommunen att använda. 
Det skulle inte heller vara möjligt att anlita företag inom EU som använder 
amerikanska underleverantörer för att behandla personuppgifter. Detta skulle få 
mycket stora konsekvenser. 

Datainspektionen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och övriga europiska 
dataskyddsmyndigheter är nu engagerade i frågan och har utlovat vägledning i hur 
domen ska tolkas och hur fortsatt överföring av personuppgifter till USA ska 
hanteras. 

Samtliga MTG-kommuner använder sig av leverantörer som är amerikanska 
företag, t ex Microsoft och Google. Antingen som en direkt leverantör eller att de 
utgör underleverantör. I dagsläget är det alltså oklart om den typen av överföring 
är laglig eller inte. I väntan på ytterligare vägledning är det viktigt att 
personuppgiftsansvarig håller sig informerad om frågan och dess utveckling. 

I väntan på vägledning från Datainspektionen avseende detta vidtar kommunen 
följande åtgärder:  

• Inventerar vilka överföringar som görs till amerikanska leverantörer, direkt eller 
indirekt (när amerikansk leverantör är underleverantör).  

• När överföringar baserade på Privacy Shield identifieras kommer ett nytt avtal 
ingås som baserar sig på standardavtalsklausuler.  

• Restriktivitet med att påbörja nya överföringar av personuppgifter till 
USA/amerikanska leverantörer. Särskilt vad gäller känsliga personuppgifter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08,  information om nya förutsättningar för överföring 
av personuppgifter till tredje land, skriven av Per Ahlström 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Per Ahlström 

 

 


