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Uppdrag att ta fram stöd för näringslivets anpassning till EU:s
nya dataskyddsförordning

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Datainspektionen att i enlighet med vad som anges
under rubriken Uppdraget ta fram informations- och utbildningsmaterial
samt vidta lämpliga åtgärder för att underlätta näringslivets anpassning till
EU:s nya dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och
om upphävande av direktiv 95/46/EU som ska börja tillämpas i maj 2018.
Med ett kunskapsstöd ska svenska företags anpassning till de nya reglerna
för behandling av personuppgifter underlättas, så att innovation och affårs
och verksamhetsutveckling kan fortgå utan att tappa tempo, samtidigt som
ett gott integritetsskydd säkerställs.
Vid genomförandet av uppdraget ska Datainspektionen samverka med
Tillväxtverket, Almi Företagspartner AB och Verket för innovationssystem
(Vinnova).
Datainspektionen får för uppdragets genomförande disponera totalt 1,5
miljoner kronor; 500 000 kronor för 2016 och 1 miljon kronor för 2017.
Kammarkollegiet ska under 2016 snarast betala ut 500 000 kronor till
Datainspektionens bankkonto 5050-8670. Resterande medel ska rekvireras
från Kammarkollegiet senast den 30 november 2017. Utgifterna ska belasta
det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5
Näringsutveckling m.m., anslagsposten 1 Näringsutveckl - del till
Kammarkollegiet. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet
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senast den 31 mars 2018 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av
detta besluts diarienummer.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 30 mars 2018.
Uppdraget
Inom ramen för sitt förberedande arbete med EU:s dataskyddsförordning
ska Datainspektionen ta fram ytterligare informations- och
utbildningsmaterial samt genomföra kunskapshöjande och stödjande
åtgärder för att underlätta näringslivets anpassning till de nya reglerna.
Arbetet ska särskilt fokusera på kunskapsbehov hos bl.a. små och
medelstora företag. Behov ska också beaktas hos företag som arbetar med
att digitalisera sin verksamhet och som därigenom kan komma att omfattas
av det nya regelverket, inklusive företag inom industri och industrinära
tjänster.
Syftet med stödet är att svenska företags anpassning till de nya reglerna för
behandling av personuppgifter ska underlättas, så att innovation och affårs
och verksamhetsutveckling kan fortgå utan att tappa tempo, samtidigt som
ett gott integritetsskydd säkerställs.
Uppdraget kan omfatta framtagande av informations- och
utbildningsmaterial i fysisk eller digital form samt utveckling och
genomförande av rådgivande, kunskapshöjande eller utbildande insatser. I
genomförandet bör myndigheten också undersöka möjligheter att dra
lärdomar från liknande arbete i andra medlemsstater.
I genomförandet ska Datainspektionen samverka med Tillväxtverket, Almi
Företagspartner AB och Vinnova. Genom ömsesidig samverkan mellan
myndigheterna skapas förutsättningar för att nå ut till ett stort antal företag
och för att kunskap tas tillvara om olika regionala och sektorsspecifika
förhållanden.
Uppdraget är nära kopplat till genomförandet av regeringens strategiska
samverkansprogram.
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Skälen för regeringens beslut

Den digitala utvecklingen skapar radikalt nya förutsättningar för företag att
förnya sin produktion eller sina affårsmodeller. Därför har regeringen bland
annat beslutat om Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige,
som ska stödja den pågående snabba strukturomvandling som präglas av
digitalisering och ökat fokus på hållbarhet.
I den handlingsplan för Smart industri som beslutades av regeringen den 16
juni 2016 (dnr N2016/04273/FÖF) aviserade regeringen ett kunskapsstöd
för näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning.
Föreliggande uppdrag utgör genomförandet av åtgärden i handlingsplanen.
Vid Datainspektionen pågår i dagsläget ett omfattande arbete med
förberedelser inför att EU:s dataskyddsförordning ska börja tillämpas i maj
2018. Den nya dataskyddsförordningen innehåller EU-gemensamma regler
för personuppgiftsbehandling. Genom reformen blir reglerna om behandling
av personuppgifter modernare och skillnaden mellan medlemsstaterna
minskar. Syftet är att enskilda ska få större kontroll över sina
personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett
regelverk när de verkar i flera EU-länder.
Datainspektionen bedriver bl.a. en undervisningsverksamhet samt har tagit
fram vägledningar till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
som finns tillgängliga på myndighetens externa webb. Detta arbete ska
genom detta uppdrag förstärkas.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och INRÅD
Justitiedepartementet/Å och L6
Utrikesdepartementet/H
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Miljö- och energidepartementet/MM
Näringsdepartementet/IFK, FÖF, D och FF
Bolagsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Verket för innovationssystem
Sveriges kommuner och landsting
RISE Research Institutes of Sweden
Almi Företagspartner AB
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