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Parter 
Leverantör: Xeeda AB (nedan kallad Leverantör), org. nr 556665-2020, 111 56 STOCKHOLM 
Kund: Göteborgs Stift (nedan kallad Kund), org. nr 252010-0088, 404 39 GÖTEBORG 

     Karlstad stift (nedan kallad Kund), org. nr 252010-0096, 652 24 KARLSTAD 
     Skara Stift (nedan kallad Kund), org. nr 252010-0039, 543 32 SKARA 

 
 

1. Avtalets innehåll 

Följande dokument ingår i avtalet 
 
Bilaga 1 Offertförfrågan och dess bilagor 
Bilaga 2 Leverantörens anbud  
Bilaga 3 Leverantörens företagspresentation och svar på scenarion. 
Bilaga 4 Signerad uppförandekod för leverantörer 
Bilaga 5 PUB-avtal upprättat mellan kund/beställande enhet och leverantör 
Bilaga 6 Prisuppgifter 
Bilaga 7 Avropsavtal mot beställande enheter 
 
I händelse av motsägelse mellan Avtalet och dess bilagor ska Avtalet ha företräde, och bilagorna 
ska ha företräde i den ordning de uppställts. 
 

2. Avtalets bakgrund 

Med anledning av dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande 2018 upprättar Kunden 
ramavtal för dataskyddsombudstjänster (DPO). Det skapas därmed möjlighet för Kunden och för 
samtliga församlingar och pastorat inom Göteborg stift, Karlstad stift och Skara stift att avropa de 
tjänster som utgör del av detta ramavtal. Västerås Pastorat ingår också bland de beställande 
enheter som har möjlighet att avropa detta avtal.  
 

3. Avtalets omfattning 

De av Kundens organisatoriska enheter så som församling, pastorat eller stift (som i avtalet 
benämns som beställande enhet), som önskar att avropa detta ramavtal ska så kunna göra det. 
Vid avrop av detta ramavtal ska avropsavtalet i bilaga 7 upprättas tillsammans med ett signerat 
PUB avtal. Fakturering ska ske direkt till den beställande enheten enligt föreskrifterna under 
punkt 13 i detta avtal.  

4. Avtalstiden 

Detta avtal gäller fr.o.m. Kundens underskrift i 2 år med möjlighet till option på 1 års förlängning. 
Vid förlängning ska detta skriftligen ske senast 6 månader innan avtalsperioden löper ut. Samma 
villkor gäller för de beställande enheterna som avropar avtalet.  
 

5. Kontaktuppgifter 

Kontaktperson Kund  
Anna Hägglind, inköpssamordnare Göteborg stift 
Tel: 031-771 29 73 
Mail: anna.hagglind@svenskakyrkan.se  
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Kontaktperson Leverantör 
Anna Herre, Projektledare, Xeeda AB 
Tel: 076 109 89 00 
Mail: anna.herre@xeeda.se  

 
6. Uppföljningsmöten 

De enskilda Kunderna och Leverantören ska regelbundet ha kontakt för att gå igenom 
samarbetet. Utöver detta träffas parterna fysiskt eller digitalt en gång om året för att diskutera 
kvalitet, ekonomi och behovsplanering. Detta möte planeras och initieras av Kunden och 
Leverantören gemensamt. 
 

7. Uppdragsbeskrivning 

De beställande enheter som väljer att avropa detta ramavtal ingår avtal om att leverantören 
agerar Dataskyddsombud (DPO) åt den beställande enheten. DPO ska övervaka att 
avtalsingångna beställande enheter i Göteborgs stift, Karlstad stift och Skara stift efterlever 
GDPR förordningen. Detta görs genom att leverantören garanterar att följande krav uppfylls i 
enighet med deras uppdragsåtagande som Dataskyddsombud:  
 
Dataskyddsombudet ska åt Kund och varje beställande enhet: 
 
Övervaka efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen 

- Samla in information för att identifiera hur behandling av personuppgifter sker 
- Analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen följs 
- Informera samt ge råd och rekommendationer till den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträde. 
 

Ge stöd och rådgivning i samband med konsekvensbedömningar avseende dataskydd 
- Huruvida en konsekvensbedömning avseende dataskydd bör göras 
- Vilken metod som ska användas för konsekvensbedömning avseende dataskydd 
- Huruvida konsekvensbedömningen avseende dataskydd bör göras internt eller läggas ut 

på extern part. 
- Vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att begränsa eventuella risker för de 

registrerades rättigheter och intressen.  
- Huruvida konsekvensbedömningen avseende dataskydd har utförts korrekt och om dess 

slutsatser överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen. 
- Vid behov utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd 

 
Samarbeta med tillsynsmyndigheten och fungera som kontaktpunkt 

- Agerar kontaktperson för de registrerade, verksamhetens personal och gentemot 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

- Möjliggöra för registrerade att utöva sina rättigheter och besvara verksamhetens 
personals frågor om personuppgiftsbehandlingar. 

- Hålla kontakt med och samarbeta med IMY vid eventuell inspektion. 
 
Årligen utföra översyn/revision av beställande enhets dataskydd utifrån gällande 
regelverk. En årsrapport ska sammanställas och överlåtas till den beställande enhetens 
ledning eller annan utsedd person i samband med översynen/revisionen. 
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Inhämta kunskap av hur personuppgifter behandlas i Svenska kyrkan och främja en god 
dataskyddskultur inom uppdragsgivarens organisation. 

- Leverantören ska ha en djupgående kunskap om dataskyddsförordningen, hur den 
tillämpas nationellt och i EU samt dokumenterad sakkunskap om dataskyddsombudets 
roll och uppgifter utifrån GDPR. Leverantören har god förståelse och inblick i 
Kyrkoordningen och lagstiftningen inom Svenska kyrkan och hur dess organisation är 
uppbyggd med hantering av personuppgifter.  

 
8. Rådgivning och stöd 

Funktionsbrevlåda 
Alla frågor till Dataskyddsombudet ställs i första hand genom e-post, en funktionsbrevlåda, som 
bevakas helgfria vardagar 8-17 hos ombudet. Rådgivning och stöd ingår i abonnemanget och är 
obegränsat. 
 
När en fråga, som inte är en incident, ställs till funktionsbrevlådan hanterar leverantören din fråga 
och du får inom 4 timmar en bekräftelse på att ditt meddelande eller ärende har mottagits. 
Leverantören tar personlig kontakt med den beställande enheten inom 2 arbetsdagar och 
tilldelas en handläggare för ärendet. Leverantören tar sig rätt att kategorisera och utreda frågan 
och beroende på typ av fråga, samt omfattning så återkopplar leverantören ifall frågan avser att 
ingå i abonnemangsprenumerationen eller ej. I de fall det är en fråga av mer utredande karaktär 
som inte ingår i prenumerationen så kommer detta tydligt framgå i svaret som kunden tillges.    

 
Rådgivning och stöd som ingår i abonnemanget 
Här nedan beskrivs merparten av de frågor, råd och stöd som ingår i abonnemangspriset. Vid 
behov av mer utredande råd och stöd, personincidenter eller dylikt faller detta som en 
tilläggstjänst och blir en kostnad utöver abonnemangspriset. Se bilaga 6 för mer detaljerad 
prislista och vad som ingår i abonnemangsprenumerationen.  
 

- Dataskyddsombudet ger stöd och rådgivning samt rekommendationer när det gäller om 
och hur en konsekvensbedömning behöver göras. Leverantören kommer ge 
rekommendationer vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att begränsa eventuella 
risker, samt även följa upp den konsekvensbedömning som gjorts och om den är förenlig 
med dataskyddsförordningen. Om kunden vill att Leverantören utför 
konsekvensbedömningen så faller detta inom ramen för en tilläggstjänst.  

- Varje församling och pastorat behöver samla in vilka personuppgiftsbehandlingar som 
utförs och dokumentera dessa personuppgifter i en s k registerförteckning. Med hjälp av 
Leverantörens registerförteckningsmall är det enkelt att dokumentera. 
Dataskyddsombudet finns tillgänglig för rådgivning och stöd kring detta.  

- En central uppgift för dataskyddsombudet är att kontinuerligt ge råd och 
rekommendationer hur verksamheten ska optimera sitt dataskyddsarbete. Det finns 
ingen fråga som är för liten eller för stor, utan vem som helst inom verksamheten kan 
alltid vända sig till dataskyddsombudet med frågor kopplade till dataskyddsförordningen 
eller annan dataskyddslagstiftning. 

- Det är dataskyddsombudets uppgift att vara kontaktperson för både de registrerade och 
Integritetsskyddsmyndigheten.  

- En av dataskyddsombudets viktigare uppgift är att finnas till hands för personalen vid 
församlingar och pastorat för att rådgöra när det har frågor om 
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personuppgiftsbehandlingar. Även allmänheten kan vända sig direkt till 
Dataskyddsombudet vid frågor som rör hantering av personuppgifter.  

9. Samverkan, utbildning och utveckling 

Samordning av utbildningstillfällen kring GDPR och kommunicera nyheter inom området.  
Nyhetsbrev ges ut 6 ggr per år via e-post till respektive beställande enhets kontaktperson. 
Nyhetsbreven kommer också att publiceras på stiftsorganisationens intranät. Utbildningstillfällen 
kommer att erbjudas digitalt 3 ggr per år (2 ggr 2021). Övriga nyheter, Nyhetsbrev och 
utbildningar kommer samordnas och läggas upp på respektive stifts intranät för att synliggöra 
informationen för sina beställande enheter. Kunden är ansvarig för uppläggning av material.  

 
FAQ – Dokument med vanligt förekommande frågor och svar 
Leverantören har till uppdrag att upprätta en FAQ och samla in vanliga frågor och svar i ett 
dokument som blir tillgängligt för Leverantörens kunder. Detta är ett samarbete för att utveckla 
kunskaps och kompetensnivån hos slutkund. FAQ kommer att läggas upp på 
stiftsorganisationens intranät och är något som Kunden ansvarar för. 
  

10. Rapportering och årsrevision 

En rapport vid utfört arbete sker skriftligt till varje beställande enhet. Vid varje uppdrag som 
avropas ska det tydligt framgå vilken konsult som utfört konsulttjänsten, arbetsuppgifter, arbetets 
omfattning, när arbetsuppgifterna utförts och avtalad ersättning enligt bilaga 6. Detta vid uppdrag 
som ej ingår i abonnemangsprenumerationen och avser en så kallad tilläggstjänst. Annan 
rapportering ska överenskommas mellan parterna separat om så kan bli aktuellt.  
 
Leverantören kommer göra en årlig revision och lämna en rapport till varje beställande enhet 
som bland annat innefattar: 

- Granskning av dokumentation av personuppgiftsbehandlingar (PUB-avtal)  
- Granskning av organisation och ansvar 
- Granskning av information till de registrerade 
- Granskning av leverantörsrelationer 
- Granskning av registrerades rättigheter 

 
Denna årsrapport / revision ingår i abonnemangsprenumerationen. 
 
Vid avtalstidens slut överlämnas en rapport av kundens GDPR organisation till varje enskild 
kunds kontaktperson.  
 
Särskilt om granskning och hantering av PUB-avtal 
Översyn och granskning av PUB-avtal ingår i Leverantörens årshjul och är något som 
leverantören gör systematiskt som en del av abonnemangsprenumerationen.  
 
Om den beställande enheten tecknar avtal med en ny leverantör och denna väljer att använda 
leverantörens PUB-avtal i stället för det som Dataskyddsombudet har tagit fram som mall så 
ingår granskning av detta nya PUB-avtal. Om det vid granskning visar sig att leverantörens PUB-
avtal har brister som behöver åtgärdas kommer Leverantören meddela den avropade enheten att 
de inte rekommenderar att de ska godkänna PUB-avtalet.  
 
Arbetet att åtgärda PUB-avtalet ingår inte i prenumerationstjänsten utan är en tilläggstjänst.  
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Ett exempel på en brist kan vara att det saknas en avtalsklausul som anger att leverantörer alltid 
måste få ett skriftligt godkännande av den avropade enheten innan Leverantören anlitar en 
underleverantör för att utföra personuppgiftsbehandlingen. Ett annat exempel på brist kan vara 
att avtalsinstruktionen är bristfällig, och saknar ett förtydligande om att personuppgifter inte får 
föras ut till länder utanför EU/EES.  
Genom denna hantering skapas incitament att använda kyrkans standardavtal som är 
kvalitetssäkrade i stället för att ha en variant av avtal från leverantörer. 
 

11. Åtaganden 

Det åligger Kund att tillhandahålla för konsultens arbete erforderlig dokumentation, 
utredningsmaterial och annan relevant information. Kund ansvarar för att de handlingar och den 
information som överlämnas till konsulten är korrekta. Kund åtar sig också att fortlöpande hålla 
Leverantören och konsulten informerad om ställningstaganden i hänseenden som är av 
betydelse för Leverantören och konsultens uppdrag.  
 
Leverantören svarar för att uppdraget genomförs i enlighet med gällande uppdragsbeskrivning 
samt på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med god sedvänja i branschen. 
Leverantören och konsulten följer Kunds regler, processer och modeller för utveckling, 
projektledarstöd och kvalitets- och miljösäkring, såvida annat inte överenskommits. 
 
Leverantören ska ha gällande F-skattebevis och ha inregistrerad firma, samt betala skatt och 
arbetsgivaravgifter etcetera för sig själv och övrig anlitad personal. Om annan situation föreligger 
måste detta redas ut och dokumenteras. 
 
Beställande enhet ska utse en ansvarig kontaktperson och Leverantören en ansvarig 
uppdragsledare vid varje uppdrag. All beställning av tjänster i detta ramavtal ska göras av utsedd 
kontaktperson i den beställande enheten till leverantör. 
 

12. Priser  

Leverantörens priser framgår av bilaga 6. 
 

13. Betalningsvillkor 

För alla fakturor avseende tjänster i detta avtal gäller 30 dagars betalning. Priser och avgifter är 
inklusive mervärdesskatt och angivna i SEK, om inte annat anges. Vid dröjsmål med betalning 
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Tjänsten faktureras månadsvis i efterskott.  
 
Alla fakturor ska i första hand levereras elektroniskt enligt anvisningar utskickade till 
Leverantören. I de fall fakturor skickas utöver abonnemangskostnaden, ska det tydligt framgå på 
fakturan vad kostnaden avser, vem som har utfört uppdraget samt tiden som detta har åtagit.  
 
All fakturering ska ske i samråd med Kund och de beställande enheterna, det vill säga att 
Kunden ska skriftligt veta vad den förväntas bli fakturerad på förhand.  
 

14. Äganderätt 

Leverantören och Kunden äger båda rätten till all materiell och immateriell egendom som ingår i 
de tjänster som Leverantören tillhandahåller enligt detta avtal om inte annat anges. 
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15. Viten 

Eventuellt skadeståndsansvar är begränsat till ett sammanlagt belopp om 10 prisbasbelopp, 
dock högst till arvodet för den i avtalet reglerade tjänsten. Vid uppdrag på löpande räkning utgörs 
arvodet för tjänsten av det sammanlagda arvodet för tjänsten under de 12 månader som ligger i 
tiden före skadetidpunkten.   
 

16. Ansvar vid fel eller brist  

Leverantören ska vid var tid under avtalets giltighetstid ha en gällande ansvarsförsäkring som 
avser att ersätta Kunden vid skada.  
 
Om Leverantören brister i att utföra uppdraget enligt avtalad specifikation eller tillhandahåller ett 
resultat som innehåller fel eller brist i förhållande till avtalad specifikation är Leverantören skyldig 
att, efter skriftlig reklamation från Kund, utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Sker inte rättelse 
utan oskäligt uppehåll har Kund rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen med ett belopp 
som skäligen kan anses motsvara felet eller bristen. Härutöver har Kund rätt till skadestånd inom 
ramen för avtalad ansvarsbegränsning. 
 
Leverantörens ansvar gäller för fel eller brist som Kund anmäler inom 3 månader efter det att 
Kund har märkt felet eller bristen, dock senast 6 månader efter effektiv leveransdag.  
 
Kunds godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar inte 
Leverantören från ansvar för sådana fel och brister som uppenbarligen inte kunnat upptäckas av 
Kund. 
 
Leverantören ansvarar för skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören, 
Leverantörens anställda eller i övrigt av Leverantörens anlitade. 
 
Leverantören ansvarar inte för fel i tredjepartsprodukt/-tjänst eller försening som förorsakas av 
tredjepartsprodukt/-tjänst 
 

17. Ändringar och tillägg  

Ändring eller tillägg till detta Avtal ska ske skriftligen och ska för att vara gällande undertecknas 
av båda Parter. 
 

18. Överlåtelse  

Parterna har inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal 
utan den andre partens skriftliga medgivande. 
 

19. Sekretess 

Part förbinder sig att inte utan den andra Partens samtycke till tredje man lämna ut uppgifter om 
den andra Partens affärs- eller driftsförhållanden som Part har fått kännedom om i samband med 
utarbetandet eller genomförandet av detta avtal. Part ska genom tystnadspliktsförbindelse med 
personal eller andra lämpliga åtgärder se till att sekretess enligt ovan iakttas även av anställda 
och av anlitad underleverantör samt dess anställda. Skyldighet att iaktta sekretess enligt denna 
punkt gäller inte när Part enligt lag eller kyrkoordning är skyldig att lämna ut en uppgift. 
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20. Förtid uppsägning 

Kunden har rätt att, genom skriftligt meddelande, säga upp Avtalet i dess helhet till omedelbart 
upphörande om någon av följande omständigheter inträffar: 
 
Om Leverantören försätts i konkurs eller annars är på sådant obestånd att leverantören inte kan 
förväntas fullgöra sina åligganden mot Kunden. 

 
Om Leverantören inte lever upp till de etiska och miljömässiga krav som Kunden ställer på sina 
leverantörer och som av Leverantörens firmatecknare undertecknat vid upphandlingen.  

 
Om Leverantören på ett väsentligt sätt brister i sina åligganden enligt detta Avtal i övrigt eller 
avseende uppdragen och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, under 
förutsättning att underlåtenheten är av väsentlig betydelse. 

 
Leverantören har rätt att, genom skriftligt meddelande, säga upp Avtalet i dess helhet till 
omedelbart upphörande om någon av följande omständigheter inträffar:  

 
Om Kunden försätts i konkurs eller annars är på sådant obestånd och inte kan förväntas fullgöra 
sina åligganden. 

 
Om Kunden underlåter att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet eller på ett väsentligt sätt 
brister sina åligganden i övrigt enligt detta Avtal. 
 
Beställande enheter som avropar detta avtal via avropsavtalet, bilaga 7 och väljer ett paket kan 
av endera parten sägas upp skriftligt senast 3 månader innan varje 12 månadsperiods utgång. 
 
Beställande enheter som avropar detta avtal via avropsavtalet, bilaga 7 och väljer löpande 
timmar kan av endera parten sägas upp skriftligt med 3 månader. 
 

21. Force majeure 

Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad, naturkatastrof 
eller annan händelse som leverantören inte kan råda över är, blir förhindrad att fullgöra sina 
åtaganden enligt detta avtal ska följande gälla. Part som drabbats av sådan händelse är skyldig 
att utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten om detta och ge en detaljerad beskrivning av 
händelsen. Om sådan underrättelse lämnats utgör detta befrielsegrund som medför framflyttning 
av tidpunkten av parts prestation och befrielse från påföljd. Ersättning för utebliven prestation 
reduceras i förhållande till i vilken grad part inte kan fullgöra sina åtaganden. 
 

22. Tvister 

Tvister avseende tillkomst, tillämpning eller tolkning av detta Avtal med tillhörande bilagor ska 
avgöras av Skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Karlstad och skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman. 
Språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska.  
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23. Varumärken 

Reklam, artiklar, pressmeddelanden eller meddelanden innehållande Kunds eller leverantörens 
firma i full eller förkortad form eller logotyper vilka riktar sig till tredje man ska i förväg skriftligen 
godkännas av motparten. 
 

24. Signering av avtal 

Detta ramavtal signeras genom e-signering av samtliga parter för att vara giltigt. Efter att avtalet 
har signerats kommer det skickas till respektive Kund.  
 
 

Jonas Ransgård (May 10, 2021 17:21 GMT+2)

Jonas Ransgård

Göteborgs stift

Stiftsdirektor

Karin Andersson (May 10, 2021 21:56 GMT+2)
Karin Andersson

Karin Andersson

Karlstads stift

Kanslichef

Niklas Grahn (May 10, 2021 22:07 GMT+2)

Niklas Grahn

Skara stift

Stiftsdirektor

Urban Jonsson (May 10, 2021 22:19 GMT+2)

Xeeda AB

Urban Jonsson

Urban Jonsson, VD

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkjr8T1M5XGEl-k5xD4v_NSZ18omPPsma
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkjr8T1M5XGEl-k5xD4v_NSZ18omPPsma
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkjr8T1M5XGEl-k5xD4v_NSZ18omPPsma
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkjr8T1M5XGEl-k5xD4v_NSZ18omPPsma
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Bilaga 1 - Information om Svenska Kyrkans organisation och vilka 

personuppgifter som hanteras 
 

Trossamfundet Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen och demokratisk folkkyrka. 
Drygt 5,8 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Verksamheten är rikstäckande 
och det finns cirka 1 300 lokala församlingar i 13 stift.  
 

Nationell nivå  

 
Den nationella nivån ansvarar för en rad gemensamma frågor. Där ingår kyrkomötet, 
kyrkostyrelsen, olika nämnder och kommittéer, Kyrkokansliet i Uppsala samt Svenska kyrkan 
i utlandet. Den nationella nivån ansvarar även för ändringar Kyrkoordningen, Svenska 
kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur 
beslut ska fattas. 
 
Den nationella nivån ansvarar för ett stort antal gemensamma IT system. Alla 
säkerhetsfrågor gällande dessa system och vår nationella infrastruktur hanteras av nationell 
nivå. Två viktiga system gällande personuppgifter är KBOK vårt medlemsregister och 
KYRKSAM där vi för register över alla förtroendevalda och deltagare vid kyrkliga aktiviteter. 
 
Alla användare inom KBOK och KYRKSAM genomgår fortlöpande utbildning för att få 
använda systemet.  Det ingår även specifik utbildning gällande sekretess och hur detta ska 
hanteras på församlingsnivå.  
 

Stiften 
 
Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, främst församlingarnas 
gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i 
stiftets församlingar och ha tillsyn över förvaltningen samt verka för en lämplig församlings- 
och pastoratsindelning. Stiftet ska vidare anställa och avlöna den personal samt anskaffa 
och underhålla den egendom som behövs för stiftets verksamhet.  Genom att stiftet med 
olika insatser främjar och utövar tillsyn över församlingslivet, ser stiftet till att församlingarna 
följer den ordning som gäller inom Svenska kyrkan. Stiftets arbete leds av biskopen som 
ytterst ansvarig och genom biskopen manifesteras kyrkans episkopala struktur.  
 

Församling 
 
Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom 
kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, 
en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.  
 
Svenska kyrkan har en rikstäckande indelning i territoriella församlingar som pastorala 
områden. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. Församlingen har lokal självstyrelse 
men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. För varje församling 
finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med 
ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Kyrkans verksamhet bärs således organisatoriskt 
upp såväl av alla kyrkotillhörigas, och särskilt de förtroendevaldas, ansvarstagande inom den 
demokratiska organisationen som av ansvarstagandet hos dem som är vigda till uppdragen 
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inom kyrkans vigningstjänst. I dagsläget finns det cirka 600 ekonomiska enheter inom Svenska 
kyrkan 
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1 INBJUDAN – OFFERTFÖRFRÅGAN 

1.1 Information om Svenska kyrkan 

Trossamfundet Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen och demokratisk 

folkkyrka. Drygt 5,8 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. 

Verksamheten är rikstäckande och det finns cirka 1 300 lokala församlingar i 13 

stift.  

 

Församlingarna samarbetar ibland i så kollade pastorat.  I dagsläget finns det 

cirka 600 ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan.  Den nationella nivån 

ansvarar för en rad gemensamma frågor. Där ingår kyrkomötet, kyrkostyrelsen, 

olika nämnder och kommittéer, Kyrkokansliet i Uppsala samt Svenska kyrkan i 

utlandet.  Svenska kyrkan omfattas inte av Lagen om Offentlig Upphandling. 

 

1.2 Information om Beställarna  

Beställarna i denna regionala ramavtalsupphandling utgörs av tre stift i 

Svenska kyrkan. Stiften som samverkar i denna upphandling är Göteborg-, 

Skara-, och Karlstads stift och utgörs av totalt 105 ekonomiska enheter. Se 

tabell nedan för mera information: 

  
 Skara stift Göteborgs stift Karlstads stift 

Församlingar 15 31 16 

Pastorat 27 39 15 

 
För mera information om beställarna se bilaga 1. 

1.3 Bakgrund och omfattning av upphandlingen 

Med anledning av dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande 2018 

finns ett behov av att anlita extern leverantör om Dataskyddsombud 

(DPO). Samtliga församlingar och pastorat inom Göteborgs stift, Skara 

stift och Karlstads stift ska kunna avropa de tjänster som kommer att 

utgöra del av detta ramavtal.  

 

1.4 Kontakter för upphandlingen   

• Kontaktperson för offertförfrågan är Anna Hägglind som arbetar som 

inköpssamordnare på Göteborgs stift. 

 

• Frågor och offertsvar ska skickas till anna.hagglind@svenskakyrkan.se  

 

• Inga kontakter med anledning av denna offertförfrågan får tas med personer i 

Svenska kyrkan utan att skriftligt godkännande erhållits från Anna Hägglind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.hagglind@svenskakyrkan.se
mailto:anna.hagglind@svenskakyrkan.se
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2 VILLKOR FÖR OFFERTFÖRFRÅGAN 
  

2.1 Tidplan 

Viktiga datum för denna Offertförfrågan beskrivs i tabellen nedan. 

Beställarna har rätt att ändra dessa datum när som helst under processen. 

Ett visst urval av leverantörer, som lämnar anbud, kan förväntas lämna en 

muntlig presentation under v15. 
 

Aktivitet Utförare Datum  

Utskick av offertförfrågan Beställaren 2021-02-26 

Bekräftelse om offert kommer att 

lämnas 
Leverantör 2021-03-03 

Senast datum för frågor  Leverantör 2021-03-18 

Sista datum för att lämna in offert Leverantör 2021-03-19 

Val av leverantör Beställaren 2021-04-30 

Avtalsstart  2021-05-15 

Information till leverantörer som 

inte blivit utvalda 
Beställaren 2021-05-03 

 

2.2 Sekretess 

Leverantören förbinder sig att inte utan Beställarnas samtycke till tredje man lämna 

ut uppgifter om den andres affärs- eller driftsförhållanden som leverantören fått 

kännedom i samband med utarbetandet eller genomförandet av denna upphandling. 

Leverantören ska genom tystnadspliktsförbindelse med personal eller andra 

lämpliga åtgärder se till att sekretess enligt ovan iakttas även av anställda och av 

anlitad underleverantör samt dess anställda. Skyldighet att iaktta sekretess enligt 

denna punkt gäller inte när Beställarnas enligt lag eller kyrkoordning är skyldig att 

lämna ut en uppgift. 

 

2.3 Ingen exklusivitet  

Beställarna accepterar inte någon begäran om exklusivitet från Leverantören. 

  

2.4 Klargörande och informationsdelning 

Varje leverantör har en skyldighet att ställa frågor och/eller klargöra all information 

som leverantören inte helt förstår eller anser kan tolkas på mer än ett sätt. En sådan 

begäran ska lämnas via e-post till anna.hagglind@svenskakyrkan.se  

  

Samtliga offertgivare bär sina egna kostnader för att besvara denna offertförfrågan. 

 

2.5 Offertmall samt offertsvar 

Leverantören ska lämna sin offert i den form som finns angiven punkt 4 i detta 

dokument. Offertsvaret ska sändas i Word och PDF format. För att offerten ska 

vara giltigt måste alla frågor vara komplett ifyllda. Informationen i offertsvaret 

mailto:anna.hagglind@svenskakyrkan.se
mailto:anna.hagglind@svenskakyrkan.se
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kommer att införlivas i det slutliga avtalet mellan Kund och Leverantören efter att 

villkoren slutgiltigt har fastställts. Offerten ska sändas in via e-post till 

anna.hagglind@svenskakyrkan.se  

 

 

3 UTVÄRDERING 

3.1 Allmänna krav 

Svaren på de krav/frågor som ställs i punkten 4 avgör om offerten ska bli föremål 

för fortsatt utvärdering eller diskvalificeras. 

3.2 Utvärderingskriterier 

Offerterna kommer att utvärderas baserat på den information som lämnats i 

offerterna. Leverantörerna kommer även att kunna utvärderas baserat på 

information från andra källor. Det finns ingen rangordning i nedan utpekade 

utvärderingskriterier, det är det totala sammanvägda svaren och vår bedömning 

som utgör valet av leverantör. 

 
1. Pris/prissättningsmodell 

2. Hur väl offertsvaren uppfyller vår förfrågan 

3. Leverantörens arbete med miljö hållbarhet och etik 

4. Tydlighet i vad som omfattas i tjänstepaket 

5. Samordningsinitiativ 

 
 

 

4 KRAVSPECIFIKATION  
 

4.1 Omfattning 

Samtliga församlingar och pastorat inom Göteborg stift, Skara stift och Karlstads 

stift ska omfattas av detta ramavtal. 

4.2 Avtal, avrop, avtalsperiod 

Beställarna avser teckna ett 2-årigt avtal med option på 1 år, där alla ekonomiska 

enheter inom stiften har möjlighet att avropa på avtalet. Varje Beställande enhet 

ska själv stå för sin kostnad av avtalet.  

4.3 Uppförandekod för leverantörer 

Stiften avser att tecknar avtal med företag som uppträder ansvarsfullt mot sina 

anställda, det omgivande samhället och miljön, och som bidrar till en hållbar 

utveckling Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer utgör ett avtalsvillkor. 

Ange om ni godkänna denna.  

 

Ja   Nej  

 

(Koden ska signeras av den leverantör som vi slutligen väljer att skriva avtal med.) 

Se bilaga 2 för Svenska kyrkans uppförandekod. 

 

 

mailto:anna.hagglind@svenskakyrkan.se
mailto:anna.hagglind@svenskakyrkan.se
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4.4 Kravspecifikation 

 

Leverantörena som lämnar anbud i denna upphandling ska lämna en tydlig beskrivning i 

hur de kommer uppfylla skall kraven i tabell 4. Leverantörena ska även beskriva vilka och 

hur insatser kan samordnas för att minska kostnaderna för slutkund. I beskrivningen ska 

leverantörena även beskriva hur  

 

• Ett års-hjul i DPO regi ser ut hos leverantören. 

• En årsrevison går till och vad den innehåller. 

• Vilken tillgänglighet leverantören har 

 

Beskrivningarna lämnas som bilaga.  

 

Lämna svar JA/NEJ på skall krav. Om ni vill lämna kommentar på skall krav lämna i 

separat bilaga men hänvisning till nummer på specifikt skall krav. 

 

TABELL 4 
 

Ska 

/bör 

 
KRAV Svar 

  Dataskyddsombudets uppgifter  
 

Ska 1 Övervaka efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen  

 1.1 
Samla in information för att identifiera hur behandling av personuppgifter 

sker 

 

 1.2 Analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen följs  

 1.3  
Informera samt ge råd och utfärda rekommendationer till den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde. 

 

 

Ska 2 
Ge stöd och rådgivning i samband med konsekvensbedömningar 

avseende dataskydd 

 

 2.1 Vid behov utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd  

 2.2 Huruvida en konsekvensbedömning avseende dataskydd bör göras  

 2.3 
Vilken metod som ska användas för konsekvensbedömning avseende 

dataskydd 

 

 2.4 
Huruvida konsekvensbedömningen avseende dataskydd bör göras internt eller 

läggas ut på extern part. 

 

 2.5 
Vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att begränsa eventuella risker för de 

registrerades rättigheter och intressen.  

 

 2.6  

Huruvida konsekvensbedömningen avseende dataskydd har utförts korrekt 

och om dess slutsatser överensstämmer med den allmänna 

dataskyddsförordningen. 

 

    

Ska 3 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten och fungera som kontaktpunkt  

 3.1 
Agerar kontaktperson för de registrerade, verksamhetens personal och 

gentemot Integritetsskyddsmyndigheten (ISM). 

 

 3.2 
Möjliggöra för registrerade att utöva sina rättigheter och besvara 

verksamhetens personals frågor om personuppgiftsbehandlingar. 

 

 3.4 
Hålla kontakt med och samarbeta med ISM vid eventuell inspektion. 

 

 

Ska 4 

Årligen utföra översyn/revision av organisationens dataskydd utifrån gällande 

regelverk. En årsrapport ska sammanställas och överlåtas till organisationens 

ledning i samband med revisionen. 
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Ska 5 

Samordna utbildningstillfällen/nätverksträffer kring GDPR och nyheter inom 

området. Leverera regelbundna nyhetsbrev via epost till slutkund. 

 

 

Ska 6 
Inhämta kunskap av hur personuppgifter behandlas i Svenska kyrkan och 

främja en god dataskyddskultur inom uppdragsgivarens organisation 

 

Ska 7 djupgående kunskap om dataskyddsförordningen  

Ska 8 

djupgående kunskap om dataskyddslagstiftning och hur den tillämpas 

nationellt och i EU, 

 

 

Ska 9 

Dokumenterad sakkunskap om dataskyddsombudets roll och uppgifter utifrån 

GDPR.  

 

 

Ska 10 
Inhämta kunskap om kyrkoordningen och lagstiftning som Svenska kyrkan 

har att följa 

 

Ska 11 
Inhämta kunskap om Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad, IT-

system och personuppgiftsbehandlingar 

 

Ska 12 
Vid avtalstidens slut överlämnas en rapport av kundens GDPR organisation 

till varje enskild kund ledning 

 

Ska 13 
Leverera alla fakturor elektroniskt, fakturorna ska vara detaljerade utifrån 

vilka tjänster som har utförts 

 

 

 

4.5 Prissättning/prismodell 

 

Alla priser ska anges pris per år inklusive moms. Prissättningen per kund skall ske i form 

av ett abonnemang. Priset ska fastställas baserat på storleken på den ekonomiska enheten 

där antalet anställda är nyckeltalet. Det finns 5 olika kategorier av abonnemang, se tabell 

nedan. 

Kategori Benämning Årsarbetare 

XS Mycket liten ekonomisk enhet 1-10 

S Liten ekonomisk enhet 11-25 

M Medelstor ekonomisk enhet 26-50 

L Större ekonomisk enhet 51-100 

XL Extra stor ekonomisk enhet >100 

 
Nedan anges hur många ekonomiska enheter hos slutkund som finns enligt 2019 års 

statistik inom varje kategori. 

 

Antal årsarbetare 0-10 11--25 25-50 51-100 >100 Totalt antal 

enheter  Kategori XS S M L XL 

Göteborgs stift 2 24 27 14 3 70 

Karlstads stift 4 11 9 6 1 31 

Skara stift 3 13 16 9 1 42 

 

Alla krav som ingår i tabell 4 ska ingå i abonnemangs pris. Vid eventuell 

implementationskostnad ange om detta ingår eller tillkommer i kostnadsberäkningen och 

hur stor denna är per kategori. Alla andra tilläggstjänster som inte ingår i abonnemanget 

ska anges och hur stor kostnad per timme dessa har. Ange detta i kolumnen ”övriga 

kostnader”. 
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Kategori Abonnemang kostnad per år inkl. moms 

XS   

S   

M   

L   

XL   

 

Övriga 

kostnader 

  

 

4.6 Betalningsvillkor  

Fakturering ska normalt ske månadsvis. Betalningsvillkor ska vara 30 dagar netto. 

Ingen fakturaavgift ska utgå och E-fakturering är ett krav.  

 

4.7 Hävande av avtal  

Parterna ska ha rätt att när som helst häva upprättat avtal om den andre parten i 

väsentliga delar brister i att fullgöra sina skyldigheter i uppdragsrelationen.  

 

4.8 Tvist  

Tvist ska avgöras i skiljenämnd. 

 

4.9 Offertens giltighet  

Anbudet ska vara giltigt till och med 2020-05-30. 

 

4.10 Leverantörens hållbarhetsarbete 

Leverantörer som beställarna anlitar ska ha dokumenterade rutiner och processer 

som syftar till att säkerställa att varor och tjänster som levereras är 

framställda/utförda under förhållanden som är förenliga med internationella 

konventioner och ramverk för företag på områden som gäller mänskliga rättigheter, 

arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption. Beställarna ser gärna att de 

leverantörer vi anlitar fångar möjligheten att bidra till lösningar på globala, 

nationella och lokala samhällsutmaningar genom att integrera hållbarhet i 

strategiarbetet och beslutsprocesserna. 

 

a. Utvärdering av risker och 

möjligheter 
Svar 

Genomförs regelbundna analyser av 

hur ert företag aktivt kan bidra till 

lösningar på globala, nationella och 

lokala samhällsutmaningar? 
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Genomförs regelbundna och 

dokumenterade analyser av aktuella 

och potentiella risker för avvikelser 

gentemot internationella 

konventioner och ramverk för 

företag vad gäller miljö, mänskliga 

rättigheter och korruption? 

 

 

b. Policy  

Har policyer antagits som täcker in verksamhetens (och värdekedjans) väsentliga risker? 

Om ja, ange vilka.   

 

 

 

 

c. Implementering Svar 

Hur många personer arbetar med 

hållbarhetsfrågorna internt? 
 

Hur ser den interna ansvarsfördelningen 

ut, inkl. styrelsens roll vad gäller 

regelbunden översyn/uppföljning? 

 

Ange vilka ledningssystem ni arbetar 

utefter? 
 

Genomförs regelbundet 

intressentdialoger? 
 

Finns en process på plats för att 

vidareförmedla hållbarhetskraven till 

leverantörer och andra affärspartners? 

 

 

d. Uppföljning Svar 

Följs hållbarhetsarbetet regelbundet 

upp? 

Om ja, ange hur.   

 

Följs kraven upp i leverantörsledet?  

Om ja, ange hur. 

 

Finns en klagomålsfunktion för 

 a) interna och 

 b) externa intressenter där de kan 

anmäla avvikelser? 
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e. Rapportering och transparens 

 
Svar 

Hållbarhetsredovisar företaget? Om ja, ange 

rapporteringsstandard.  
 

Ange länkar till hållbarhetsredovisning, webbplats 

och annat material som ni vill lyfta fram.  
 

 

f. Fokus och utveckling  

 

Inom ramen för detta avtal hur kan det strategiska samarbetet mellan er som leverantör och 

beställarna minska den negativ miljöbelastningen och bidra till ett mera hållbart samhälle?  

Svar: 

 

 

 

 

 

5 FÖRETAGSINFORMATION 
 

  

5.1 Om företaget 

Fråga Signatur Namn Datum 

Jag bekräftar att vi accepterar 

Svenska kyrkans villkor i denna 

offertförfrågan   

   

Företagets namn:  

Organisationsnummer:  

Finns F-skattesedel?  

Finns en giltig ansvarsförsäkring?  

 

 

6 Bilagor 
 

1. Information om Svenska kyrkan och dess hantering av 

personuppgifter. 

 
2. Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Offertförfrågan 
Regionalt ramavtal 

 
Avseende Dataskyddsombudtjänster 
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1 INBJUDAN – OFFERTFÖRFRÅGAN 

1.1 Information om Svenska kyrkan 
Trossamfundet Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen och demokratisk 
folkkyrka. Drygt 5,8 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. 
Verksamheten är rikstäckande och det finns cirka 1 300 lokala församlingar i 13 
stift.  
 
Församlingarna samarbetar ibland i så kollade pastorat.  I dagsläget finns det 
cirka 600 ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan.  Den nationella nivån 
ansvarar för en rad gemensamma frågor. Där ingår kyrkomötet, kyrkostyrelsen, 
olika nämnder och kommittéer, Kyrkokansliet i Uppsala samt Svenska kyrkan i 
utlandet.  Svenska kyrkan omfattas inte av Lagen om Offentlig Upphandling. 
 

1.2 Information om Beställarna  
Beställarna i denna regionala ramavtalsupphandling utgörs av tre stift i 
Svenska kyrkan. Stiften som samverkar i denna upphandling är Göteborg-, 
Skara-, och Karlstads stift och utgörs av totalt 105 ekonomiska enheter. Se 
tabell nedan för mera information: 

  
 Skara stift Göteborgs stift Karlstads stift 
Församlingar 15 31 16 
Pastorat 27 39 15 

 
För mera information om beställarna se bilaga 1. 

1.3 Bakgrund och omfattning av upphandlingen 
Med anledning av dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande 2018 
finns ett behov av att anlita extern leverantör om Dataskyddsombud 
(DPO). Samtliga församlingar och pastorat inom Göteborgs stift, Skara 
stift och Karlstads stift ska kunna avropa de tjänster som kommer att 
utgöra del av detta ramavtal.  
 

1.4 Kontakter för upphandlingen   
• Kontaktperson för offertförfrågan är Anna Hägglind som arbetar som 

inköpssamordnare på Göteborgs stift. 
 
• Frågor och offertsvar ska skickas till anna.hagglind@svenskakyrkan.se  

 
• Inga kontakter med anledning av denna offertförfrågan får tas med personer i 

Svenska kyrkan utan att skriftligt godkännande erhållits från Anna Hägglind.  
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2 VILLKOR FÖR OFFERTFÖRFRÅGAN 
  

2.1 Tidplan 
Viktiga datum för denna Offertförfrågan beskrivs i tabellen nedan. 
Beställarna har rätt att ändra dessa datum när som helst under processen. 
Ett visst urval av leverantörer, som lämnar anbud, kan förväntas lämna en 
muntlig presentation under v15. 
 

Aktivitet Utförare Datum  

Utskick av offertförfrågan Beställaren 2021-02-26 

Bekräftelse om offert kommer att 
lämnas Leverantör 2021-03-03 

Senast datum för frågor  Leverantör 2021-03-18 

Sista datum för att lämna in offert Leverantör 2021-03-19 

Val av leverantör Beställaren 2021-04-30 

Avtalsstart  2021-05-15 
Information till leverantörer som 
inte blivit utvalda 

Beställaren 2021-05-03 

 

2.2 Sekretess 
Leverantören förbinder sig att inte utan Beställarnas samtycke till tredje man lämna 
ut uppgifter om den andres affärs- eller driftsförhållanden som leverantören fått 
kännedom i samband med utarbetandet eller genomförandet av denna upphandling. 
Leverantören ska genom tystnadspliktsförbindelse med personal eller andra 
lämpliga åtgärder se till att sekretess enligt ovan iakttas även av anställda och av 
anlitad underleverantör samt dess anställda. Skyldighet att iaktta sekretess enligt 
denna punkt gäller inte när Beställarnas enligt lag eller kyrkoordning är skyldig att 
lämna ut en uppgift. 
 

2.3 Ingen exklusivitet  
Beställarna accepterar inte någon begäran om exklusivitet från Leverantören. 
  

2.4 Klargörande och informationsdelning 
Varje leverantör har en skyldighet att ställa frågor och/eller klargöra all information 
som leverantören inte helt förstår eller anser kan tolkas på mer än ett sätt. En sådan 
begäran ska lämnas via e-post till anna.hagglind@svenskakyrkan.se  
  
Samtliga offertgivare bär sina egna kostnader för att besvara denna offertförfrågan. 

 

2.5 Offertmall samt offertsvar 
Leverantören ska lämna sin offert i den form som finns angiven punkt 4 i detta 
dokument. Offertsvaret ska sändas i Word och PDF format. För att offerten ska 
vara giltigt måste alla frågor vara komplett ifyllda. Informationen i offertsvaret 
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kommer att införlivas i det slutliga avtalet mellan Kund och Leverantören efter att 
villkoren slutgiltigt har fastställts. Offerten ska sändas in via e-post till 
anna.hagglind@svenskakyrkan.se  

 
 

3 UTVÄRDERING 

3.1 Allmänna krav 

Svaren på de krav/frågor som ställs i punkten 4 avgör om offerten ska bli föremål 
för fortsatt utvärdering eller diskvalificeras. 

3.2 Utvärderingskriterier 
Offerterna kommer att utvärderas baserat på den information som lämnats i 
offerterna. Leverantörerna kommer även att kunna utvärderas baserat på 
information från andra källor. Det finns ingen rangordning i nedan utpekade 
utvärderingskriterier, det är det totala sammanvägda svaren och vår bedömning 
som utgör valet av leverantör. 

 
1. Pris/prissättningsmodell 
2. Hur väl offertsvaren uppfyller vår förfrågan 
3. Leverantörens arbete med miljö hållbarhet och etik 
4. Tydlighet i vad som omfattas i tjänstepaket 
5. Samordningsinitiativ 

 
 

 
4 KRAVSPECIFIKATION  

 

4.1 Omfattning 
Samtliga församlingar och pastorat inom Göteborg stift, Skara stift och Karlstads 
stift ska omfattas av detta ramavtal. 

4.2 Avtal, avrop, avtalsperiod 
Beställarna avser teckna ett 2-årigt avtal med option på 1 år, där alla ekonomiska 
enheter inom stiften har möjlighet att avropa på avtalet. Varje Beställande enhet 
ska själv stå för sin kostnad av avtalet.  

4.3 Uppförandekod för leverantörer 
Stiften avser att tecknar avtal med företag som uppträder ansvarsfullt mot sina 
anställda, det omgivande samhället och miljön, och som bidrar till en hållbar 
utveckling Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer utgör ett avtalsvillkor. 
Ange om ni godkänna denna.  
 
Ja   Nej  
 
(Koden ska signeras av den leverantör som vi slutligen väljer att skriva avtal med.) 
Se bilaga 2 för Svenska kyrkans uppförandekod. 
 
 

X 
x
X 
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4.4 Kravspecifikation 
 
Leverantörena som lämnar anbud i denna upphandling ska lämna en tydlig beskrivning i 
hur de kommer uppfylla skall kraven i tabell 4. Leverantörena ska även beskriva vilka och 
hur insatser kan samordnas för att minska kostnaderna för slutkund. I beskrivningen ska 
leverantörena även beskriva hur  
 

• Ett års-hjul i DPO regi ser ut hos leverantören. 
• En årsrevison går till och vad den innehåller. 
• Vilken tillgänglighet leverantören har 

 
Beskrivningarna lämnas som bilaga.  
 
Lämna svar JA/NEJ på skall krav. Om ni vill lämna kommentar på skall krav lämna i 
separat bilaga men hänvisning till nummer på specifikt skall krav. 
 
TABELL 4 
 

Ska 
/bör 

 KRAV Svar 

  Dataskyddsombudets uppgifter  
 

Ska 1 Övervaka efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen JA 

 1.1 Samla in information för att identifiera hur behandling av personuppgifter 
sker 

JA 

 1.2 Analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen följs JA 

 1.3  Informera samt ge råd och utfärda rekommendationer till den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde. 

JA 

 

Ska 2 Ge stöd och rådgivning i samband med konsekvensbedömningar 
avseende dataskydd 

JA 

 2.1 Vid behov utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd JA 
 2.2 Huruvida en konsekvensbedömning avseende dataskydd bör göras JA 

 2.3 Vilken metod som ska användas för konsekvensbedömning avseende 
dataskydd 

JA 

 2.4 Huruvida konsekvensbedömningen avseende dataskydd bör göras internt eller 
läggas ut på extern part. 

JA 

 2.5 Vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att begränsa eventuella risker för de 
registrerades rättigheter och intressen.  

JA 

 2.6  
Huruvida konsekvensbedömningen avseende dataskydd har utförts korrekt 
och om dess slutsatser överensstämmer med den allmänna 
dataskyddsförordningen. 

JA 

    
Ska 3 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten och fungera som kontaktpunkt JA 

 3.1 Agerar kontaktperson för de registrerade, verksamhetens personal och 
gentemot Integritetsskyddsmyndigheten (ISM). 

JA 

 3.2 Möjliggöra för registrerade att utöva sina rättigheter och besvara 
verksamhetens personals frågor om personuppgiftsbehandlingar. 

JA 

 3.4 Hålla kontakt med och samarbeta med ISM vid eventuell inspektion. 
 

JA 

Ska 4 
Årligen utföra översyn/revision av organisationens dataskydd utifrån gällande 
regelverk. En årsrapport ska sammanställas och överlåtas till organisationens 
ledning i samband med revisionen. 

JA 
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Ska 5 
Samordna utbildningstillfällen/nätverksträffer kring GDPR och nyheter inom 
området. Leverera regelbundna nyhetsbrev via epost till slutkund. 
 

JA 

Ska 6 Inhämta kunskap av hur personuppgifter behandlas i Svenska kyrkan och 
främja en god dataskyddskultur inom uppdragsgivarens organisation 

JA 

Ska 7 djupgående kunskap om dataskyddsförordningen JA 

Ska 8 
djupgående kunskap om dataskyddslagstiftning och hur den tillämpas 
nationellt och i EU, 
 

JA 

Ska 9 
Dokumenterad sakkunskap om dataskyddsombudets roll och uppgifter utifrån 
GDPR.  
 

JA 

Ska 10 Inhämta kunskap om kyrkoordningen och lagstiftning som Svenska kyrkan 
har att följa 

JA 

Ska 11 Inhämta kunskap om Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad, IT-
system och personuppgiftsbehandlingar 

JA 

Ska 12 Vid avtalstidens slut överlämnas en rapport av kundens GDPR organisation 
till varje enskild kund ledning 

JA 

Ska 13 Leverera alla fakturor elektroniskt, fakturorna ska vara detaljerade utifrån 
vilka tjänster som har utförts 

JA 

 
 

4.5 Prissättning/prismodell 
 
Alla priser ska anges pris per år inklusive moms. Prissättningen per kund skall ske i form 
av ett abonnemang. Priset ska fastställas baserat på storleken på den ekonomiska enheten 
där antalet anställda är nyckeltalet. Det finns 5 olika kategorier av abonnemang, se tabell 
nedan. 

Kategori Benämning Årsarbetare 

XS Mycket liten ekonomisk enhet 1-10 
S Liten ekonomisk enhet 11-25 
M Medelstor ekonomisk enhet 26-50 
L Större ekonomisk enhet 51-100 
XL Extra stor ekonomisk enhet >100 

 
Nedan anges hur många ekonomiska enheter hos slutkund som finns enligt 2019 års 
statistik inom varje kategori. 
 

Antal årsarbetare 0-10 11—25 25-50 51-100 >100 Totalt antal 
enheter  Kategori XS S M L XL 

Göteborgs stift 2 24 27 14 3 70 
Karlstads stift 4 11 9 6 1 31 
Skara stift 3 13 16 9 1 42 

 
Alla krav som ingår i tabell 4 ska ingå i abonnemangs pris. Vid eventuell 
implementationskostnad ange om detta ingår eller tillkommer i kostnadsberäkningen och 
hur stor denna är per kategori. Alla andra tilläggstjänster som inte ingår i abonnemanget 
ska anges och hur stor kostnad per timme dessa har. Ange detta i kolumnen ”övriga 
kostnader”. 
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Kategori Abonnemang kostnad per år inkl. moms 

XS  2000 kr/år inkl moms 

S  3200 kr/år inkl moms 

M  4800 kr/år inkl moms 

L  6400 kr/år inkl moms 

XL  6400 kr/år inkl moms 

 
Övriga 
kostnader 

För samtliga nedan tilläggstjänster är kostnaden 1000kr/timma 
inkl moms 
• Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard  
• Behörighetskontroller – vem som har tillgång till vad 
• Granska lagringsminimering, gallring och arkivering 
• Utreda om det finns processer på plats för hur man hanterar 

en incident. Om en sådan process inte finns kan Xeeda hjälpa 
till att ta fram en sådan.  

• Utreda om det finns processer på plats för hur man hanterar 
en begäran om utövande av registrerades rättigheter, t.ex. 
begäran om registerutdrag.  

• Operativ stöttning i samband med personuppgiftsincidenter, t. 
ex ledning och bedömning. 

• Utreda användningen av samtycke och upprättande av 
samtyckesblanketter  

• Utreda om underleverantörer efterlever 
dataskyddsförordningens regler  
 

Specialistroll 1400 kr/timma inkl moms 
• Begränsa överföring av personuppgifter till tredje land i ljuset 

av Schrems II  
• Utreda närvaron på sociala medier  

  
 

4.6 Betalningsvillkor  
Fakturering ska normalt ske månadsvis. Betalningsvillkor ska vara 30 dagar netto. 
Ingen fakturaavgift ska utgå och E-fakturering är ett krav.  

 

4.7 Hävande av avtal  
Parterna ska ha rätt att när som helst häva upprättat avtal om den andre parten i 
väsentliga delar brister i att fullgöra sina skyldigheter i uppdragsrelationen.  

 

4.8 Tvist  
Tvist ska avgöras i skiljenämnd. 

 

4.9 Offertens giltighet  
Anbudet ska vara giltigt till och med 2020-05-30. 
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4.10 Leverantörens hållbarhetsarbete 
Leverantörer som beställarna anlitar ska ha dokumenterade rutiner och processer 
som syftar till att säkerställa att varor och tjänster som levereras är 
framställda/utförda under förhållanden som är förenliga med internationella 
konventioner och ramverk för företag på områden som gäller mänskliga rättigheter, 
arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption. Beställarna ser gärna att de 
leverantörer vi anlitar fångar möjligheten att bidra till lösningar på globala, 
nationella och lokala samhällsutmaningar genom att integrera hållbarhet i 
strategiarbetet och beslutsprocesserna. 
 
a. Utvärdering av risker och 
möjligheter Svar 

Genomförs regelbundna 
analyser av hur ert företag 
aktivt kan bidra till lösningar 
på globala, nationella och 
lokala samhällsutmaningar? 

Xeeda arbetar med fokus på verksamhetsutveckling 
av organisationer som arbetar med viktiga 
samhällsfunktioner. Det är och har varit den uttalade 
inriktningen för Xeeda.  

Som företag är vi ett mindre svenskt företag och det 
gör att vi främst arbetar med lokala och nationella 
frågor. Vi utvärderar årligen hur vi kan bidra och gör 
det på styrelse- och ledningsnivå, med medarbetare 
där det är en stående fråga som tas upp på 
konferenser och på interna möten samt genom 
kompetensutveckling där vi vid ett flertal tillfällen 
bjudit in organisationer för att prata om 
samhällsutmaningar i Sverige och globalt.   

Genomförs regelbundna och 
dokumenterade analyser av 
aktuella och potentiella risker 
för avvikelser gentemot 
internationella konventioner 
och ramverk för företag vad 
gäller miljö, mänskliga 
rättigheter och korruption? 

Xeeda arbetar med kunder som kommuner (skola 
och omsorg), regioner, Polisen, Skatteverket, 
Migrationsverket, Stockholms Stadsmission m fl. 
Anledningen till det är att vi som företag och våra 
anställda har ett stort intresse i samhällsfrågor.  

Vårt intresse för samhällsfrågor och våra kunder 
kommer av ett intresse för etik och moral samt viljan 
att bidra. Eller som en medarbetare uttryckte det på 
en konferens ”på Xeeda är det inte bara pengarna 
som styr”.  

Flera konsulter och Xeeda är också säkerhetsklassade 
genom de uppdrag som bedrivs. I detta ligger att 
säkerställa att risk för korruption inte förekommer.  

Som arbetsgivare strävar Xeeda efter att vara en god 
arbetsgivare och i det ligger att följa lagar, 
förordningar men också kollektivavtal och att 
behandla alla korrekt. 

 

b. Policy  

Har policyer antagits som täcker in verksamhetens (och värdekedjans) väsentliga risker? 
Xeeda har policys för att kvalitetssäkra och säkerställa konsulter och underkonsulter. 
Dessa är kvalitetsplan, informationssäkerhet och it-säkerhet, jämlikhet, 
sekretessförbindelser, miljö och hållbarhet. 
Hållbarhet och att vara ett hållbart företag är en viktig frågeställning för Xeeda. Xeeda 
har därför tagit fram en Hållbarhetspolicy för att säkerställa att vi har en helhetssyn på 
alla delar inom hållbarhet inklusive miljö och socialt ansvar för att bidra till en hållbar 
utveckling.  
Hållbarhet är en viktig del av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande 
värderingar. En del i vår värdegrund är att våra anställda, samarbetspartners och 
kunder ska känna sig säkra på att vi är ett långsiktigt och hållbart företag. Vi arbetar 
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utifrån ett kvalitetsledningssystem som bland annat omfattar miljö, etik och 
arbetsförhållanden. Att vara ett hållbart företag är således viktigt för oss både inom den 
egna verksamheten som i vår relation till omvärlden. Vi strävar ständigt med att bli lite 
bättre, vilket även inkluderar att bli bättre med att arbeta hållbart.  
Målsättningen är att integrera hållbarhetsfrågorna i vårt löpande arbete såväl i vårt 
interna arbete som gentemot kund och samarbetspartners. Som ett led i Xeedas arbete 
att verka för en hållbar utveckling där resurser utnyttjas effektivt och miljöbelastningen 
successivt reduceras har policyn tagits fram och långsiktiga mål fastställts av styrelsen. 
För att utvecklingen ska vara hållbar måste den vara det ur tre ömsesidigt beroende 
dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den ekologiska (miljö). 

 
 

c. Implementering Svar 

Hur många personer arbetar med 
hållbarhetsfrågorna internt? 

Styrelsen är ytterst ansvariga för hållbarhetsfrågor och 
även de som beslutar om de policys som företaget 
har.  

Genom att vi är ett mindre bolag så strävar vi efter att 
engagera samtliga konsulter i viktiga frågor. Det 
innebär att alla våra konsulter arbetar mer eller 
mindre med hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetsfrågor är 
ett exempel på sådana frågor som anses viktiga och 
som vi aktivt arbetar med vid våra interna möten och 
årliga konferenser. 

Hur ser den interna 
ansvarsfördelningen ut, inkl. 
styrelsens roll vad gäller 
regelbunden översyn/uppföljning? 

Styrelsen är ytterst ansvariga för hållbarhetsfrågorna 
och även de som beslutar om den policy Xeeda har.  

Operativt är VD tillsammans med ledningsgruppen 
ytterst ansvariga för att genomföra uppföljning och 
regelbunden översyn att hållbarhetsfrågorna följs och 
att de är i fokus och aktivt arbetas med.. 

Ange vilka ledningssystem ni 
arbetar utefter? 

Xeeda har ett dokumenterat ledningssystem som 
baseras på ISO/IEC olika standarder. Förutom detta är 
Xeeda medlemmar och arbetar i sin 
verksamhetsutveckling och planering efter den 
managementmodell som tagits fram av Swedish 
Institute for Quality (SIQ).    

Genomförs regelbundet 
intressentdialoger? 

Som en del i Xeedas planering och utveckling har vi 
regelbundet dialog med våra medarbetare och våra 
konsulter för att tillsammans lägga en 
verksamhetsplan utifrån vårt nuläge och de 
utmaningar och möjligheter vi har framför oss. 

Intressentdialogen och intressentanalys hålls även 
kontinuerligt inom såväl ledningsgrupp som med 
styrelsen. 

I alla våra uppdrag har vi en utsedd kundansvarig. 
Kundansvarig har kontinuerlig dialog med våra 
kunder, både vid uppdragsstart, under uppdraget 
samt efter avslutat uppdrag. Dessa samtal ger oss 
återkoppling på vad kunden förväntar sig av oss, och 
deras tankar kring framtiden. 

Finns en process på plats för att 
vidareförmedla hållbarhetskraven till 
leverantörer och andra 
affärspartners? 

Ja det finns det, och det är främst underkonsulter som 
omfattas då leverantörerna i övrigt är få. Samtliga 
underkonsulter har genom samarbetsavtal förbundit 
sig att följa de hållbarhetskrav Xeeda har. 
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d. Uppföljning Svar 

Följs hållbarhetsarbetet regelbundet 
upp? 
Om ja, ange hur.   

Xeeda har en handlingsplan knuten till 
Hållbarhetspolicyn. Handlingsplanen följs regelbundet 
upp i den årliga uppföljningen och utvärderingen i 
verksamhetsutveckling och affärsplanering.. 

Följs kraven upp i leverantörsledet?  
Om ja, ange hur. 

Som konsultbolag har vi ett flertal 
underleverantörersom också är underkonsulter. 
Samtliga underleverantörer (konsulter) har skrivit på 
att även de ska följa den hållbarhetspolicy som Xeeda 
beslutat kring. Detta följs upp vid en årlig konferens. 

Finns en klagomålsfunktion för 
 a) interna och 
 b) externa intressenter där de kan 
anmäla avvikelser? 

Xeeda är ett mindre företag där ledningen är väldigt 
involverad i kunddialog, med medarbetare och 
samarbetspartners samt underleverantörer. Det gör 
att klagomål, synpunkter och brister identifieras och 
per automatik hamnar hos ledningen. 

 
 

e. Rapportering och transparens 
 Svar 

Hållbarhetsredovisar företaget? Om ja, 
ange rapporteringsstandard.  

Nej, Xeeda hållbarhetsredovisar inte. Däremot 
uppdateras policy och företaget rapporterar och 
styrelsen följer upp hur arbetet med att nå målen har 
gått. 

Ange länkar till 
hållbarhetsredovisning, webbplats och 
annat material som ni vill lyfta fram.  

Ej aktuellt. 

 

f. Fokus och utveckling  

 
Inom ramen för detta avtal hur kan det strategiska samarbetet mellan er som leverantör och 
beställarna minska den negativ miljöbelastningen och bidra till ett mera hållbart samhälle?  

Xeeda har gått över till ett digitalt arbetssätt i flera funktioner och i flertalet av våra uppdrag. 
Vi arbetar med leveranserna i uppdrag på samma sätt som tidigare och istället för fysiska 
möten, workshops och intervjuer kör vi detta digitalt. Detta sammantaget har en positiv effekt 
på miljön genom att vi inte behöver resa till våra kunder. Det digitala arbetssättet har även 
lett till att pappersförbrukningen minskat. 

I de fall vi besöker våra kunder sker det när så är möjligt alltid via spårbunden trafik.  

Avtal och fakturor sker genom elektronisk signering och elektronisk fakturering. 
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Xeeda åberopar sekretess rörande: 

Metod: Xeeda har beskrivit vår metod och tillvägagångssätt för Svenska kyrkan. Uppgifterna är en del av 
Xeedas arbetssätt och rutiner samt är en del av Xeedas intellektuella kapital. Uppgifterna utgör en stor 

konkurrensfördel på en marknad som redan är hårt konkurrensutsatt. Metodbeskrivningen avser sådana 

uppgifter om Xeedas affärs- och driftförhållanden som avses i 31 kap. 16 § första stycket OSL. Om 

uppgifterna kommer till konkurrenternas kännedom kan det skada Xeedas verksamhet. 
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Inledning 

Xeeda vill gärna bistå Svenska kyrkans församlingar och pastorat i Göteborg stift, Skara stift och 

Karlstad stift med dataskyddsombudstjänster. Vårt föreslagna tillvägagångssätt bygger på 

erfarenheter från tidigare uppdrag där vi framgångsrikt hjälpt andra verksamheter både med att ha 
rollen som dataskyddsombud, samt rådgivning när det gäller efterlevnad av dataskyddsförordningen. 

Vårt förslag till upplägg kommer säkerställa högkvalitativa och hållbara resultat för församlingarna 

och pastoraten. 

Xeeda har djup erfarenhet av de områden som förfrågan berör och vill särskilt lyfta fram följande 

kunskaper och erfarenheter, som vi bedömer kan vara av värde i detta uppdrag: 

 Vårt konsultteam har en gedigen erfarenhet av dataskyddsfrågor och GDPR och är vana att 

både arbeta tillsammans, samt var för sig. Det som är gemensamt i alla våra uppdrag är att 

hitta den bästa unika lösningen för våra kunder. 

 Vår erfarenhet baseras både på ett stort antal genomförda uppdrag tillsammans med våra 

kunder, samt ett genuint intresse vilket gör att vi kontinuerligt omvärldsbevakar och håller oss 

uppdaterade kring ny praxis.  

 Genom åren har vi byggt upp ett genomarbetat och vältestat strukturkapital av mallar, metoder 
och checklistor för dataskyddsarbete. Det snabbar upp vårt arbetet och ökar kvaliteten på vårt 

arbete som kommer våra kunder tillgodo. 

 Genom att vi är ett mindre och specialiserat bolag som arbetar med verksamhetsutveckling av 

organisationer som arbetar med viktiga samhällsfunktioner. Med verksamhetsutveckling avser 

vi informationssäkerhet och dataskyddsförordningen.  

 

Vår förståelse av uppdraget 

Beställarna i denna regionala ramavtalsupphandling utgörs av tre stift i Svenska kyrkan. Stiften som 

samverkar i denna upphandling är Göteborg-, Skara-, och Karlstads stift och utgörs av totalt 105 
ekonomiska enheter. Dessa enheter har ett behov av att anlita extern leverantör om 

Dataskyddsombud (DPO). Samtliga församlingar och pastorat inom Göteborgs stift, Skara stift och 

Karlstads stift ska kunna avropa de tjänster som kommer att utgöra del av detta ramavtal.  

Viktigt för uppdragets genomförande är en effektiv pris och prissättningsmodell, uppfyllande av 
efterfrågade tjänster, leverantörens arbete med miljö hållbarhet och etik samt samordningsinitiativ 

och strävan efter effektiva arbetssätt. 

 
Angreppssätt 

Xeeda förordar och kommer att sträva efter att standardisera arbetssätt med processer, rutiner, 

mallar och incidenthantering. Detta för att förenkla styrning och uppföljning, kunskaps- och 

resursdelning mellan pastorat och församlingar, effektivisering av arbetet med personuppgifter. Som 

grund för arbetet kommer Xeeda nyttja sitt strukturkapital i detta arbete. 

 

Övergripande årlig plan, s k årshjul 

Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft har det vuxit fram en etablerad arbetsmetodik hur 
dataskyddsarbete ska bedrivas. Arbetsmetodiken börjar få mer och mer fäste inom både offentlig 

och privat sektor, och premieras av tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som arbetar med 

dataskyddsfrågor.  

Metodiken kan beskrivas som ett strukturerat och systematiskt arbetssätt utifrån ett 
årshjulsschema, där särskilt fokus läggs på olika dataskyddsfrågor varje månad. Genom att arbeta 

systematiskt blir arbetet för verksamheten att efterleva dataskyddsförordningen hanterbart och 

effektivt. Xeeda använder denna arbetsmetodik i samtliga kunduppdrag där vi arbetar med 

dataskyddsfrågor med påvisbara goda resultat.  

Med utgångspunkt från Xeedas generiska årshjul har vi med hjälp av vad vi kunnat utläsa från 

förfrågningsunderlaget anpassat till ett årshjul som vi uppfattar svarar upp mot församlingarna och 
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pastoratens behov. Detta årshjul kommer i det inledande arbetet ytterligare kunna kalibreras och 

anpassas till behoven. 

 

Figur 1: Anpassat årshjul för att arbeta med dataskyddsfrågor i församlingar och pastorat 

 

Xeedas anbud när det gäller dataskyddsombudstjänster 

Utifrån vår kompetens och erfarenhet av dataskyddsförordningen samt utifrån vad vi kunnat utläsa 
från förfrågningsunderlaget har vi satt ihop ett paket vad som ingår i den prenumerationstjänst vi 

erbjuder.  

För att samordna och minska kostnaderna för församlingar och pastorat, vilket också kommer att 

förenkla och underlätta vid den årliga revisionen kommer vi att ta fram mallar om ska användas för 
t.ex. personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal), registerförteckning samt konsekvensbedömning. Att 

använda enhetliga mallar underlättar också för anställda som arbetar i flera församlingar och 

pastorat alternativt när man byter tjänst mellan olika förvaltningar och pastorat. 

Ett annat område där det finns möjlighet att samordna insatser är leverantörsrelationer. Många 
församlingar använder sig idag av samma IT-system och därmed även samma leverantör. Ett rimligt 

antagande är därför att församlingarna bör kunna dra nytta av att erfarenheter delas mellan 

församlingarna. Även om församlingarna är enskilda juridiska personer och avskilda ekonomiska 

enheter delar de med all säkert utmaningar, planer och förhoppningar. Om en församling får en 
rekommendation av Xeeda hur de ska hantera en utmaning med ett visst system är chansen stor att 

andra församlingar har likande problem. Om Xeeda utför en granskning av förhållandet mellan en 

församling och en leverantör, som flera församlingar använder sig av, är chansen stor att andra 

församlingar har intresse av att veta vad Xeeda rekommenderar att församlingen vidtar för åtgärd.   

 

Förtydligande vad som omfattas i prenumerationstjänsten 

Svenska kyrkan har i sin förfrågan angett de aktiviteter som ska ingå i den tjänst som församlingar 
och pastorat ska kunna prenumerera på. Vi har nedan utifrån dessa krav ställt samman vilka 

aktiviteter som vi uppfattar ska ingå i en prenumerationstjänst. 
 

Krav 1: Övervaka efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen 

Enligt dataskyddsförordningen ska varje verksamhet följa dataskyddsförordningen vid behandling av 

personuppgifter. Det är också viktigt att verksamheten dokumenterar hur de följer dessa principer. 

Som dataskyddsombud är det Xeedas uppgift att hjälpa församlingarna att efterleva dessa principer. 

Församling och pastorat: 

Varje församling och pastorat behöver samla in vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs och 

dokumentera dessa personuppgifter i en s k registerförteckning. Med hjälp av Xeedas 

registerförteckningsmall är det enkelt att dokumentera. Dataskyddsombudet finns tillgänglig för 

rådgivning och stöd. 
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DSO-rollen: 

När registerförteckningen är klar kan Xeeda i rollen som dataskyddsombud granska och se vilka  
personuppgiftsbehandlingar som behöver justeras för att vara mer i linje med dataskydds-

förordningens regler. Xeeda rekommenderar att det bör framgå av registerförteckning om 

principerna för behandlingarna följs för att församlingen och pastoratet ska ha ett grunddokument 

som visar att de följer GDPR.  

En central uppgift för dataskyddsombudet är att kontinuerligt ge råd och rekommendationer hur 

verksamheten ska optimera sitt dataskyddsarbete. Det finns ingen fråga som är för liten eller för 

stor, utan vem som helst inom verksamheten kan alltid vända sig till dataskyddsombudet med frågor 

kopplade till dataskyddsförordningen eller annan dataskyddslagstiftning.  
 

Krav 2: Ge stöd och rådgivning i samband med konsekvensbedömningar avseende 

dataskydd 

Församlingar och pastorat: 

Som regel ska konsekvensbedömningen alltid utföras av verksamheten själv eftersom det är 

verksamheten som är ansvarig för att dataskyddsförordningen följs. Med hjälp av Xeedas 

konsekvensbedömningsmall är det enkelt att göra en konsekvensbedömning. Dataskyddsombudet 

kan hjälpa verksamheten med att utreda vilka åtgärder som är lämpliga att vidta, men det alltid 

verksamheten som måste fatta beslut vilka åtgärder som ska vidtas. 

DSO-rollen: 

Dataskyddsombudets uppgift är att säkerställa att konsekvensbedömningen utförs korrekt och att de 

relevanta riskerna beaktas. Ibland kan det finnas anledning att bjuda in en extern part att delta i 
konsekvensbedömning, t.ex. en leverantör. Xeeda kommer ge rekommendationer om sådana 

externa parter bör delta eller inte. 

Inom ramen för abonnemangstjänsten kommer dataskyddsombudet ge stöd och rådgivning samt  

rekommendationer när det gäller om och hur en konsekvensbedömning behöver göras. Vi kommer 
också ge rekommendationer vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att begränsa eventuella risker, 

samt även följa upp den konsekvensbedömning som gjorts och om den är förenlig med 

dataskyddsförordningen.  

Om det finns behov av mer operativ hjälp vid genomförandet av en konsekvensbedömning faller det 

under tilläggstjänster.  
 

Krav 3: Att samarbeta med tillsynsmyndigheten och fungera som kontaktpunkt  

DSO-rollen: 

Det är dataskyddsombudets uppgift att vara kontaktperson för både de registrerade och 

Integritetsskyddsmyndigheten.  

Det är dataskyddsombudet huvudsakliga uppgift att säkerställa att församlingen/pastoratet värnar 

om de registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningens regler. Enligt 

dataskyddsförordningen är de registrerade och deras personuppgifter är skyddsvärda. Därför ska det 
alltid vara enkelt för en registrerad att kontakta sitt dataskyddsombud om fråga hur dennes 

personuppgifter behandlas.  

En av dataskyddsombudets viktigare uppgift är att finnas till hands för personalen vid församlingar 

och pastorat för att rådge när det har frågor om personuppgiftsbehandlingar.  

Dataskyddsombudet är också kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten. Detta kan bli 

aktuellt om de har frågor, eller vill utöva tillsyn genom inspektion. Vid inspektion är 

dataskyddsombudets församlingens/pastoratets representant för att underlätta genomförandet av 

inspektionen.  
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Krav 4: Årligen utföra en översyn/revision av organisationens dataskydd utifrån gällande 

regelverk  

DSO-rollen: 

Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen vilket bl.a. kan göras 

genom att utföra granskning. Det framgår inte av dataskyddsförordningen exakt vad granskningen 

ska innehålla, eller när den ska utföras.  

Utifrån vår erfarenhet och kompetens, samt efter att ha tagit del av information i 

förfrågningsunderlaget är vår rekommendation att en revision av en församlings eller pastorats 

dataskyddsarbete genomförs årligen och innehåller: 

• Granskning av dokumentation av personuppgiftsbehandlingar 
• Granskning av organisation och ansvar 

• Granskning av information till de registrerade 

• Granskning av leverantörsrelationer 

• Granskning av registrerades rättigheter  

Granskningen kan sammanställas på olika sätt, exempelvis som en årsrapport. Granskningen kan 

även omfatta fler delar och detta kan då beställas som en utökad granskning. 
 

Krav 5 Samordna utbildningstillfällen/nätverksträffar kring GDPR och nyheter inom 

området. Leverera regelbundna nyhetsbrev via epost till slutkund 

Utbildning 

Xeedas förslag är att genomföra tre olika utbildningar som hålls vid två olika tillfällen vardera under 

det första året. Utbildningarna tar ca en timma och kommer behandla de delar av dataskydds-
förordningen vi anser att berörda medarbetare inom församlingarna och pastoraten bör ha en 

grundläggande kunskap om.  

Utbildningarna kommer genomföras digitalt vilket gör det möjligt att samordna utbildningar så att 

fler kan delta vid ett och samma utbildningstillfälle. Det är också enklare för utbildningsdeltagarna 
att delta på en digital utbildning genom att de slipper restiden. Vårt mål är att säkerställa att 

utbildningar hålls på ett så effektivt sätt som möjligt genom att hålla utbildningarna öppna för alla 

som vill delta.  

Den första utbildningen kommer att vara en allmän dataskyddsutbildning där vi går igenom vad 

dataskyddsförordningen innebär. Under utbildningstillfället kommer vi bl.a. besvara följande frågor: 

• Vad är dataskyddsförordningens syfte? 
• Vad är en personuppgift? 
• Vad är en personuppgiftsbehandling? 
• När behandlas personuppgifter i församlingarna? 
• Vilka olika roller och ansvar finns? 
• Vad ska jag som medarbetare tänka på? 
• Vilka rättigheter har enskilda individer? 
 

Den andra utbildningen redogör för det praktiska arbetet med dataskyddsförordningen. Under 

utbildningstillfället kommer vi visa hur medarbetare ska dokumentera arbetet med 

dataskyddsförordningen genom användningen av Xeedas malldokument. Vi kommer bl.a. beskriva: 

• Hur använder vi oss av registerförteckningsmallen och vad ska den innehålla? 

• Hur använder vi oss av avtalsmallen och hur upprättar vi avtal med våra leverantörer? 

• Hur använder vi oss av konsekvensbedömningsmallen och hur genomför vi en 
konsekvensbedömning? 

 

Den tredje utbildningen kommer baseras på och ta upp vanliga frågor vi har fått under det första 

året. Detta för att ge alla ett tillfälle att höra oss resonera kring hur församlingarna kan arbeta med 

frågorna och våra rekommendationer för hur särskilda situationer kan hanteras.  
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Nyhetsbrev 

Eftersom dataskyddsförordningen gäller lika för alla ser vi potential att ha ett gemensamt 
nyhetsbrev som skickas regelbundet till samtliga församlingar och pastorat. Vårt förslag är ett 

nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år och innehåller: 

• Information från Integritetsskyddmyndigheten om och när det kommer ett nytt beslut eller 

rekommendation, samt annan relevant information kring GDPR.  

• Annan värdefull och relevant information som Xeeda tar del av via sina nätverk. 

• Goda exempel från olika verksamheter som ingår i ramavtalet. Detta brukar vara ett 

uppskattat sätt att dela kompetens och erfarenhet mellan verksamheter. 

• Vanligt återkommande frågor som kan fångas upp genom ”Fråga DSO”. Många verksamheter 
står inför samma frågor vilket gör att dessa kan fångas upp på ett enkelt sätt.  

• Vidare kan det finnas ett mervärde att Xeeda i nyhetsbrevet delar med sig av 

rekommendationer som vi anser har en allmän tillämplighet. Kunskap är till för att delas och 

erfarenheter likaså – allt för att vi gemensamt ska bidra till varandras förbättring. 
 

 

Krav 6: Inhämta kunskap av hur personuppgifter behandlas i Svenska kyrkan och främja 

en god dataskyddskultur inom uppdragsgivarens organisation 

Under det inledande arbetet kommer tre till fem s k workshops och ca fem intervjuer genomföras för 
att förstå hur dagens arbete bedrivs rörande personuppgifter och vilken kunskap som finns. Genom 

den planerade utbildningen och informationsmail kommer utbildningen kring vad, varför och hur 

personuppgiftfrågor ska behandlas tas upp. Vad avser vad är en personuppgift, varför är det viktigt 

att behandla den på ett korrekt sätt och vilket som är det korrekta sättet.  
 

Krav 7: Djupgående kunskap om dataskyddsförordningen 

Våra konsulter har i tidigare uppdrag varit ett stöd och hjälpt våra kunder med implementeringen 

och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Under de senaste åren har våra konsulter genomfört 
ett omfattande arbete såväl med att förbereda verksamheter inom både offentlig och privat sektor 

inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (GDPR), som att verka rådgivande och stödjande 

efter ikraftträdandet.  

Arbetet har inneburit såväl kartläggningar/inventeringar och nulägesanalyser med åtgärdsplaner 
som följd, som konkreta implementeringsåtgärder i form av upprättande av policys och riktlinjer, 

utbildningar, framtagande och etablering av nya processer (exempelvis incidenthanteringsprocesser 

och konsekvensbedömningar), införande av stödsystem samt granskning av befintliga 

personuppgiftsbiträdesavtal utifrån ett GDPR-perspektiv.  

Krav 8: Djupgående kunskap om dataskyddslagstiftning och hur den tillämpas nationellt 

och i EU 

Vi har en djupgående kunskap om dataskyddsförordningen och hur den tillämpas i Sverige och andra 

EU-medlemsstater. Många av våra konsulter är jurister och är därmed väl införstådda med EU-

rättens regler och nyanser. Det innefattar även hur andra EU-medlemsstater arbetar med 
dataskyddsfrågor, t.ex. genom att hålla oss uppdaterade om hur andra europeiska 

tillsynsmyndigheter agerar, de rekommendationer den europeiska dataskyddsstyrelsen publicerar 

och de lagförslag om framarbetas av EU-kommissionen och EU-parlamentet. Vi medverkar även i 

dataskyddsnätverk där representanter från företag och myndigheter delar med sig av erfarenheter, 

insikter och råd, samt vidareutbildar oss genom att delta i utbildningar och seminarier.  

Krav 9: Dokumenterad sakkunskap om dataskyddsombudets roll och uppgifter utifrån 

GDPR 

Samtliga offererade konsulter är antigen diplomerade dataskyddsombud eller diplomerade 
dataskyddsstrateger. Flera av våra konsulter arbetar idag som dataskyddsombud och samtliga är 

vana att arbeta och hjälpa våra kunder med såväl rådgivning som operativt arbete rörande 

dataskyddsförordningen. 
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Krav 10: Inhämta kunskap om kyrkoordningen och lagstiftning som Svenska kyrkan har 

att följa 

I samband med att Xeeda startar upp ett nytt uppdrag gör vi en nulägesanalys av kunden. I denna 

analys ingår att ta reda på vilka yttre faktorer och regelverk som påverkar församlingarna och 

pastorat. För oss är det viktigt att förstå hur Svenska kyrkans organisation är uppbyggd vilket 

förenklar samarbete mellan leverantör och kund. Vi tror att detta löses naturligt med uppdraget men 
vi är måna om att uppdragstagaren sätter sig in i enheternas IT-system, datasäkerhet och hur vi 

hanterar personuppgifter idag samt har en förståelse för kyrkoordningen och vår organisations 

struktur. 

Krav 11: Inhämta kunskap om Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad, IT-system 

och personuppgiftsbehandlingar 

I samband med att Xeeda startar upp ett nytt uppdrag gör vi en nulägesanalys av kunden. I detta 

ingår att vi tittar på kundens organisation, kundens system, hur långt man har kommit när det gäller 

arbete med dataskyddsarbete. 

Krav 12: Vid avtalstidens slut överlämnas en rapport av kundens GDPR organisation till 

varje enskild kund ledning 

Som avslut av ett uppdrag levererar Xeeda alltid en slutrapport av vad som åstadkommits och 

uppnåtts under uppdragstiden.  

Krav 13: Leverera alla fakturor elektroniskt, fakturorna ska vara detaljerade utifrån vilka 

tjänster som har utförts 

Xeeda levererar alla fakturor elektroniskt och dessa är detaljerade med vilken konsult som utfört 

vilka tjänster per månad. 
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Om Xeeda 

Xeeda är ett managementkonsultföretag som grundades 2004 och som ända från starten har arbetat 

med ledningsfrågor. Det innebär att vi arbetar med frågor som innefattar en kombination av att 

leda, styra och utveckla kundens verksamhet. Med ledning avser vi att arbeta med mänskliga 
relationer och ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Styrning handlar om att mäta, 

följa upp, fatta beslut och kommunicera riktlinjer, direktiv och mål för arbetet. Utveckling består i att 

skapa förutsättningar för att nå långsiktigt resultat med hjälp av strategier och förbättringsarbete. Vi 

har lång erfarenhet av att arbeta med organisationer som arbetar med viktiga samhällsfunktioner – 
ofta komplexa, strategiska och långsiktiga frågor som berör många människor och där det måste 

fungera. Vi arbetar bl.a. med kunder inom offentlig verksamhet såväl vård och omsorg som 

kommunal och statlig förvaltning samt icke-statliga organisationer såsom Stadsmissionen. 

Inom Xeeda finns ett flertal konsulter med inriktning på dataskyddslagstiftning, varav några har 
juridisk bakgrund. Våra konsulter har i tidigare uppdrag stöttat och hjälpt våra kunder med 

implementeringen och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Under de senaste åren har våra 

konsulter genomfört ett omfattande arbete såväl med att förbereda verksamheter inom både 

offentlig och privat sektor inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (GDPR), som att verka 
rådgivande och stödjande efter ikraftträdandet. Arbetet har inneburit såväl 

kartläggningar/inventeringar och nulägesanalyser med åtgärdsplaner som följd, som konkreta 

implementeringsåtgärder i form av upprättande av policys och riktlinjer, utbildningar, framtagande 

och etablering av nya processer (exempelvis incidenthanteringsprocesser och 
konsekvensbedömningar), införande av stödsystem samt granskning av befintliga 

personuppgiftsbiträdesavtal utifrån ett GDPR-perspektiv. Xeeda har idag flera uppdrag inom offentlig 

sektor liknande den tjänst som efterfrågas av Svenska kyrkan.  

Xeeda arbetar regelbundet med omvärldsbevakning och utbyggnad av ett internt strukturkapital. Vi 
bevakar flöden från Integritetsskyddsmyndigheten. Vi har stöddokument, mallar, processkartor 

m.m. för att vi på ett bättre och effektivt sätt ska kunna stödja våra kunders arbete. Förutom 

beprövade metoder och projektstyrningsmodeller har vi tillgång till Karnovs rättsdatabas med 

uppdaterad lagstiftning och expertkommentarer och Gartner Group som är en världsledande 
leverantör av forskning och marknadsinformation. Vi är medlemmar i nätverk såsom Forum för 

dataskydd, som är ett kompetensnätverk för dataskyddsombud, och ISACA som är en global 

organisation specialiserad inom informationssäkerhet.  

Samtliga konsulter från Xeeda har bred erfarenhet och inblick i politiskt styrda organisationer 
antingen som tidigare anställda eller som konsulter. Våra konsulter arbetar självständigt och 

lösningsorienterat, men vi ser gärna ett nära samarbete med anställda för att vi möjliggöra en 

kompetensöverföring till anställda för att därigenom åstadkomma en långsiktig nytta för 

uppdragsgivaren.  

 

Leveransorganisation 
Xeedas leveransorganisation kommer att bestå av en kundansvarig som är uppdragsanansvarig i 

vilket ligger kvalitetsuppföljning. Det operativa arbetet kommer ledas av en leveransansvarig och 

som kommer att ha ansvar för någon eller några konsulter i rollen som dataskyddsombud (DSO). Vid 
behov finns även specialiststöd att tillgå både från leveransansvarig och från andra konsulter inom 

Xeeda. Gruppen kommer att samverka och arbeta tillsammans vilket gör att det vid sjukdom och 

semester kommer finnas ”backup”. 

 
  



  Anbud från Xeeda AB 
 

   Sida 10 av 10 

Ett urval av Xeedas konsulter som arbetat med dataskyddsfrågor 

Vi vill här presentera några av våra konsulter som finns tillgängliga och kan komma att tillgodose de 

behov Svenska kyrkan har. Med vår sammanlagda expertkompetens inom it-rätt, dataskydd, 

informationssäkerhetsfrågor, i kombination med vår projekterfarenhet och komplexa 
verksamhetsfrågor, har Xeeda den samlade och breda kunskapsbas som krävs för att kunna hantera 

Svenska kyrkans integritets- och säkerhetsfrågor. Samtliga konsulter har den kunskap och det stöd 

som krävs för att samtliga ekonomiska enheter ska efterleva dataskyddsförordningen.  

Anna Herre  

Anna kommer vara kund- och uppdragsansvarig samt hålla ihop arbetet såväl internt som gentemot 

församlingar och pastorat. Anna är projektledare och har arbetat med olika utredningar och 

förstudier inom offentlig verksamhet i närmare 20 år. Hon är även diplomerad dataskyddsstrateg. 

Emma Abelsson 

Emma är juridisk konsult och inriktad mot GDPR och dataskyddsfrågor. Hon har arbetat som 

dataskyddsombud och stöttat kommuner med implementeringen och efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen. Hon är van utbildare och har haft grundutbildningar avseende 

dataskyddsfrågor för olika nivåer i organisationen.  

Magdalena Makowski 

Magdalena är tänkt som leveransansvarig och hon arbetar som juridisk konsult och är specialiserad 

inom dataskyddslagstiftning och integritetsfrågor. Hon är diplomerad dataskyddsstrateg samt 

certifierad ”ISO/IEC 27001 Lead Implementer”. Hon har hjälpt såväl privata som offentliga aktörer 
att förbereda sig inför de stora förändringar som GDPR inneburit, arbetat som DSO samt stöttar upp 

med rådgivning kring informationssäkerhet i ett flertal kommuner.  

Gabriel Axelsson 

Gabriel är jurist och inriktad mot GDPR och dataskyddsfrågor. Gabriel är diplomerad 
dataskyddsstrateg och diplomerad dataskyddsombud. Han har flera uppdrag som dataskyddsombud 

i offentlig verksamhet och arbetar operativt med flera av våra kunder med att höja deras 

mognadsnivå när det gäller GDPR bl.a. genom att informationssäkerhetsklassa system, mäta en 

organisations mognadsnivå. 

Peter Andersson 

Peter är inriktad mot dataskyddsfrågor och verksamhetsutveckling, med fokus på 

informationshantering. Han är diplomerad dataskyddsstrateg samt certifierad ”ISO/IEC 27001 Lead 

Implementer”. Peter har arbetat med dataskyddsfrågor i ett flertal kommuner och privata företag. 

Sarah Edstroem 

Sarah är juridisk konsult och inriktad mot GDPR och dataskyddsfrågor. Hon är diplomerad 

dataskyddsstrateg och arbetar operativt hos våra kunder med att höja deras mognadsnivå när det 

gäller GDPR bl.a. genom att informationssäkerhetsklassa system, mäta en organisations 

mognadsnivå. 

Urban Jonsson 

Urban är civilekonom/MBA och som seniorkonsult inriktad på ledningsfrågor (ledningssystem) och 

revision/granskning. Han är certifierad IT-revisor (ISACA) och diplomerad 

informationssäkerhetsstrateg.  
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Anbudspresentation
Dataskyddsombud till Svenska 
kyrkan
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Agenda

• Presentation kring bordet
• Presentation av Xeeda
• Beskrivning av vårt anbud
• Svar på utsända frågor
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Presentation av Xeeda

Gabriel Axelsson
Gabriel är jurist och inriktad mot 
GDPR och dataskyddsfrågor. Gabriel 
är diplomerad dataskyddsstrateg och 
har flera uppdrag som 
dataskyddsombud samt arbetar 
operativt med flera av våra kunder 
med att höja deras mognadsnivå när 
det gäller GDPR bl.a. genom att 
informationssäkerhetsklassa system, 
mäta en organisations mognadsnivå.

Anna Herre 
Anna kommer vara kund- och 
uppdragsansvarig samt hålla ihop 
arbetet mot Svenska kyrkan.

Anna är diplomerad dataskydds-
strateg och är projektledare. Hon 
har som konsult arbetat med olika 
verksamhetsprojekt inom såväl 
offentlig som privat verksamhet i 
över 15 år. 

2021-04-13

Magdalena Makowski
Magdalena kommer vara leveransansvarig 
och arbetar som juridisk konsult och är 
specialiserad inom dataskyddslagstiftning 
och integritetsfrågor. Hon är diplomerad 
dataskyddsstrateg samt certifierad 
”ISO/IEC 27001 Lead Implementer”. Hon 
har hjälpt såväl privata som offentliga 
aktörer att förbereda sig inför de stora 
förändringar som GDPR inneburit, arbetat 
som DSO samt stöttar upp med rådgivning 
kring informationssäkerhet i ett flertal 
kommuner 

Urban Jonsson
Urban är civilekonom och MBA med 
inriktning på ledning och styrning. 
Urban är certifierad IT-revisor 
(ISACA), har genomgått utbildning 
som informationssäkerhetsstrateg, 
inom GDPR och har en bakgrund av 
att arbeta med IT-styrning i över 30 
år. Urban har arbetat med att höja 
mognadsnivån när det gäller 
dataskydd i både kommuner och 
privata organisationer.
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Kort sammanfattning om Xeeda

• Konsultföretag etablerat 2004
• Oberoende företag som ägs av två partners 

som grundade företaget
• Ett 30-tal erfarna och resultatorienterade 

konsulter och underkonsulter i uppdrag
• Omsätter över 40 MSEK
• Arbetar till stor del med offentlig sektor; 

kommun, regioner samt myndigheter
• Flera av våra konsulter har en juridisk 

bakgrund
• Samtliga av våra konsulter som arbetar 

med informationssäkerhet har en 
certifiering inom området.

2021-04-13
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Vi arbetar oftast i uppdrag med en kombination av olika 
kompetenser och ledningsfrågor

2021-04-13

Verksamhetsutveckling

Informationssäkerhet

Leverantörsstyrning

Digitaliseringen är en faktor 
som driver på utveckling och 
behovet av förändring för 
många organisationer. 

Digitalisering
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Sammanfattning av Xeedas erfarenheter när det gäller 
informationssäkerhet och dataskyddsfrågor inom 
offentlig verksamhet

2021-04-13

Xeeda har arbetat med ett flertal kommuner i Stockholms län med att höja deras 
mognadsnivån och medvetandet när det gäller informationssäkerhet och GDPR. Nedan är 
ett urval vad vi hjälpt kommunerna med:
• Förbereda organisationen inför och efter att GDPR infördes. 

- Sätta upp ramverk och riktlinjer för att proaktivt klara regelefterlevnad. 
- Bistått/lett det operativa dataskyddsarbetet som att granska avtal, genomföra 

utbildningar och stöd vid incidenthantering.
- GAP-analyser

• Rollen som dataskyddsombud alt rådgivare
• Informationsklassning och ta fram handlingsplaner

• Informationssäkerhetspolicy och tillhörande riktlinjer

• Genomföra utbildningar för olika målgrupper
• Vägledande dokument för molntjänsthantering
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Vad vi jobbar med inom informationssäkerhet

2021-04-13

INFORMATIONSSÄKERHET

• DSO
• ”Juridisk” informationssäkerhet 
• Branschspecifik lagstiftning och regelverk

• Införande av 
ledningssystem (ISMS, 
ISO27001)

• Policy/instruktioner
• Organisationer med 

roller och ansvar
• Utbildning

OPERATIVT ARBETE

REGELEFTERLEVNAD/COMPLIANCE

FÖRSTÄRKNING
• GAP-analyser
• Informationsklassning
• Förändringsledning och 

arbetssätt

• Riskarbete
• Operativt 

dataskyddsarbete

Tjänster
• DSO
• Informationssäkerhetspolicy
• Informationsklassning
• Roller och ansvar
• Införa ISO27001
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Presentation av vårt anbud

2021-04-13
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KV4 KV1

KV2KV3

Granskning av roller och ansvar 

Årsrevision av organisationens 
dataskydd

Utbildning 3
Informationsmail 5
Informationsmail 6

Granskning av dokumentation av 
personuppgiftsbehandlingar 

Utbildning 1
Utbildning 2
Informationsmail 1

Granskning av 
leverantörsrelationer 

Utbildning 3
Informationsmail 2
Informationsmail 3

Vårt årshjul gör det möjligt att arbeta strukturerat 
och systematiskt med dataskyddsfrågor

Granskning av information till 
de registrerade 

Granskning av de registrerades 
rättigheter 

Utbildning 1
Utbildning 2
Informationsmail 4
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Vad som ingår i prenumerationstjänsten

• Löpande rådgivning och rekommendationer hur verksamheten ska optimera sitt 
dataskyddsarbete. Det finns ingen fråga som är för liten eller för stor, utan vem som 
helst inom verksamheten kan alltid vända sig till dataskyddsombudet med frågor 
kopplade till dataskyddsförordningen eller annan dataskyddslagstiftning. 

• Granskning och kontroll av vilka personuppgiftsbehandlingar som behöver justeras för 
att vara mer i linje med dataskyddsförordningens regler. 

• Säkerställa att konsekvensbedömningen utförs korrekt och att de relevanta riskerna 
beaktas. 

• Att vara kontaktperson för både de registrerade och Integritetsskyddsmyndigheten. 
• Årlig revision (se separat bild)
• Nyhetsbrev/informationsmail 
• Sammanställning av vanligt förekommande frågor som finns tillgängligt för alla
• Utbildningar (se separat bild)

2021-04-13
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Årlig revision 

• Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen vilket bl.a. 
kan göras genom att utföra granskning. Det framgår inte av dataskyddsförordningen 
exakt vad granskningen ska innehålla, eller när den ska utföras. 

• Vår rekommendation är att en revision av en församlings eller pastorats 
dataskyddsarbete genomförs årligen och innehåller granskning av:

- dokumentation av personuppgiftsbehandlingar
- organisation och ansvar
- information till de registrerade
- leverantörsrelationer
- registrerades rättigheter 

• Granskningen kan sammanställas på olika sätt, exempelvis som en årsrapport. 

2021-04-13
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Utbildning

Under första åren kommer vi genomföra tre olika digitala utbildningar som hålls vid 
två olika tillfällen vardera. Utbildningarna tar ca en timma och kommer behandla de 
delar av dataskyddsförordningen berörda medarbetare inom församlingarna och 
pastoraten bör ha en grundläggande kunskap om.
Den första utbildningen är en allmän dataskyddsutbildning där vi går igenom vad 
dataskyddsförordningen innebär. 
• Vad är en personuppgift? 
• Vad är dataskyddsförordningens syfte?
• Vad är en personuppgiftsbehandling?
• När behandlas personuppgifter i församlingarna?
• Vilka olika roller och ansvar finns?
• Vad ska jag som medarbetare tänka på?
• Vilka rättigheter har enskilda individer?

2021-04-13
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Utbildning, forts

Den andra utbildningen redogör för det praktiska arbetet med 
dataskyddsförordningen. Under utbildningstillfället kommer vi visa hur medarbetare 
ska dokumentera arbetet med dataskyddsförordningen genom användningen av 
Xeedas mallar. 
• Hur använder vi oss av registerförteckningsmallen och vad ska den innehålla?
• Hur använder vi oss av avtalsmallen och hur upprättar vi avtal med våra leverantörer?
• Hur använder vi oss av konsekvensbedömningsmallen och hur genomför vi en 

konsekvensbedömning?

Den tredje utbildningen kommer baseras på och ta upp vanliga frågor vi har fått under 
det första året. Detta för att ge alla ett tillfälle att höra oss resonera kring hur 
församlingarna och pastoraten kan arbeta med frågorna och våra rekommendationer 
för hur särskilda situationer kan hanteras.

2021-04-13
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Samordning mellan församlingar och pastorat

För att samordna och minska kostnaderna för församlingar och pastorat men också för 
att åstadkomma ett mer strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt föreslår Xeeda att 
hantering och aktiviteter hålls samman på ett enhetligt sätt:
• Gemensamma mallar för t.ex. personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal), 

registerförteckning samt konsekvensbedömning. 
• Enhetlig hantering av frågor som uppstår med leverantörer.
• Nyhetsbrev/informationsmail
• Utbildningar
• Erfarenhetsåterkoppling

2021-04-13

En fråga vi gärna diskuterar vidare är hur vi även kan delge information, samt ha en dialog med de 
församlingar och pastorat som väljer att ha interna dataskyddsombud
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Xeedas prismodell för prenumeration

Kategori Benämning Antal 
årsarbetare

Abonnemang kostnad per år inkl. moms 

XS Mycket liten ekonomisk enhet 1-10 2000 kr/år inkl moms 

S Liten ekonomisk enhet 11-25 3200 kr/år inkl moms 

M Medelstor ekonomisk enhet 26-50 4800 kr/år inkl moms 

L Större ekonomisk enhet 51-100 6400 kr/år inkl moms 

XL Extra stor ekonomisk enhet >101 6400 kr/år inkl moms 

2021-04-13

• Abonnemangskostnaden bygger på dels den ekonomiska enhetens storlek, dels antalet timmar församlingar 
och pastorat köpt tjänster för historiskt.  

• Vi har i vår föreslagna abonnemangskostnad lagt oss på en sådan nivå så att det ska vara gynnsamt och 
intressant för församlingar och pastorat att ansluta sig.

• De tjänster som vi erbjuder som tillägg är sådana tjänster som kan bli aktuella när något utöver det vanliga 
dataskyddsarbetet inträffar.
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Vid uppstart

2021-04-13

• Våra offererade konsulter har dokumenterad sakkunskap om dataskyddsombudets roll 
och uppgifter utifrån GDPR och har både genom tidigare uppdrag samt utbildningar 
djupgående kunskap om både dataskyddsförordningen samt dataskyddslagstiftning 
och hur den tillämpas nationellt och i EU

• Inför ett nytt uppdrag kommer vi att sätta oss in i hur 
- personuppgifter behandlas i Svenska kyrkan och främja för en god dataskyddskultur inom 

uppdragsgivarens organisation
- kyrkoordningen och gällande lagstiftning
- Svenska kyrkans organisation, IT-system och personuppgiftsbehandlingar

• Vi kommer skapa en funktionsbrevlåda som Xeedas konsultteam bevakar som 
grupp. Om en frågan inte ingår i prenumerationstjänsten kommer vi meddela detta 
för att församlingen/pastoratet ska kunna välja om de vill att vi ändå utreder detta.

Inför uppstart kommer vi tillsammans med uppdragsgivaren sätta upp rutiner och 
rapporteringsvägar för samverkan kring arbetet med dataskyddsfrågor. Vi ser gärna ett nära 
samarbete i syfte att höja mognadsnivån för samtliga enheter inom de tre stiften.   
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Svar på utsända frågor

2021-04-13
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Det första scenariot 

En liten landsbygdsförsamling med mindre än 10 årsarbetare vänder sig till oss med två 
ärenden. 
1. En medlem som valt att gå ur Svenska kyrkan vill att alla personuppgifter som finns lagrade 

om hen i församlingen ska tas bort. 
• Ingår i prenumerationen.

2. En nyckel till församlingshemmet där församlingsexpeditionen ligger är borttappad. Nyckeln har 
varit borta en dag och tillhör en vaktmästare. Nyckeln går till alla utrymmen i byggnaden. 
• Ingår inte i prenumerationen. Uppskattad tid ca 2 timmar. 

2021-04-13

Scenario 1
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Ärende 1: Rätten att få sina personuppgifter raderade
Xeedas rekommenderade aktiviteter och som ingår i prenumerationstjänsten

1. Genom registerförteckningen vet församlingen vilka personuppgifter som behandlas 
och var dessa personuppgifter finns. 

2. När vi vet i vilka IT-system, dokument och listor det finns personuppgifter behöver 
församlingen systematiskt söka efter den registrerades personuppgifter och ta bort 
dem. Vi rekommenderar att detta dokumenteras för att säkerställa att församlingen 
kan visa på regelefterlevnad.

3. Församlingen sammanställer vilka personuppgifter som har raderats och överlämnar 
sammanställningen till den registrerade. 

4. Om den registrerades personuppgifter även behandlas av andra delar av Svenska 
kyrkans organisation bör församlingen uppmärksamma den registrerade om detta och 
meddela vem denne ska kontakta för att begära om att även dessa personuppgifter 
ska raderas.

2021-04-13

Scenario 1
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Ärende 2: Borttappad nyckel
Xeedas rekommenderade aktiviteter och som är tilläggstjänster

1. Församlingen bör anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten 
inom 72 timmar efter det att de upptäckte att nyckeln var försvunnen.
En personuppgiftsincident ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten om det kan 
föreligga en risk för de registrerades rättigheter, även om församlingen inte kan 
bekräfta om någon skada har uppstått eller inte. 

2. Församlingen bör byta ut låset till församlingshemmet. 
3. Församlingen bör säkerställa att personuppgifter inte skadades under den tid som 

nyckeln var borttappad. 

2021-04-13

Scenario 1

Det finns möjlighet för församlingen att använda Xeedas tilläggstjänst ”Operativ stöttning i samband 
med personuppgiftsincidenter”. Då hjälper Xeeda till med bedömning om det inträffade ska ses som en 
personuppgiftsincident, och om den bör anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Xeeda övervakar 
arbetsprocessen för att säkerställa att anmälan upprättas. Uppskattad tid: ca 2 timmar.
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Sammanfattning av det första scenariot 

En liten landsbygdsförsamling med mindre än 10 årsarbetare vänder sig till oss med två 
ärenden. 
1. En medlem som valt att gå ur Svenska kyrkan vill att alla personuppgifter som finns lagrade om hen i 

församlingen ska tas bort. 
• Ingår i prenumerationen.

2. En nyckel till församlingshemmet där församlingsexpeditionen ligger är borttappad. Nyckeln har varit 
borta en dag och tillhör en vaktmästare. Nyckeln går till alla utrymmen i byggnaden. 
• Ingår inte i prenumerationen. Uppskattad tid ca 2 timmar. 

Sammanfattning av kostnaden för en församling av storlek XS
Prenumerationskostnaden är 2000 kr/år.
Inträffar ovan händelser tillkommer en kostnad på ca 2000 kr.

Årskostnaden varierar beroende på antalet och omfattningen av ärendena.

2021-04-13

Scenario 1
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Det andra scenariot

Ett större pastorat med över 70 årsarbetare har precis köpt in ett nytt IT-system. 
1. En systemkontroll behöver utföras då de inte vet om detta efterlever lagstiftningen. IT-

systemet ligger utanför Svenska kyrkans nationella system där normalt sett dessa 
kontrolleras. 
• Ingår inte i prenumerationen. Uppskattad tid 3-6 timmar.

2. Ett personuppgiftbiträdesavtal som behöver upprättas som del av ett nytt avtal man 
tecknat med leverantör. 
• Ingår i prenumerationen. 

3. En fråga har inkommit från IMY till pastoratet. 
• Ingår i prenumerationen. 

4. En anställd har tappat bort sin tag till jobbet. 
• Ingår inte i prenumerationen. Uppskattad tid 2 timmar. 

2021-04-13

Scenario 2
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Ärende 1: Systemkontroll 
Xeedas rekommenderade aktiviteter och som är tilläggstjänster

1. Xeeda kan hjälpa till med att göra en efterhandskontroll genom att informationssäkerhetsklassa 
informationen i systemet. 

2. Xeeda bjuder då in några utvalda av pastoratets anställda med olika kompetenser. Tillsammans 
utreder vi informationens värde för pastoratet och konstaterar vilket säkerhetsbehov 
informationen har. 

3. Informationens säkerhetsbehov är det som avgör vilka säkerhetskrav ett system måste uppfylla. 
Sedan jämför vi säkerhetskraven mot det inköpta systemets kapacitet.

2021-04-13

Scenario 2

Det finns möjlighet för pastoratet att använda Xeedas tilläggstjänst ”Inbyggt dataskydd och 
dataskydd som standard.” Det innebär att Xeeda bistår med t.ex. kontroll av IT-system för att 
säkerställa att det lever upp till dataskyddsförordningens krav. 
Hur lång tid en sådan kontroll kan ta beror på en rad faktorer som t.ex. hur stort systemet är, 
vilka personuppgifter som ska behandlas etc. Uppskattad tid: ca 3-6 timmar. 
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Ärende 2: Upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal
Xeedas rekommenderade aktiviteter och som ingår i prenumerationen.

1. Vi rekommenderar att pastoratet använder den avtalsmall och instruktionsmall som 
Xeeda har tagit fram och som pastoratet har tillgång till som prenumerant. 

2021-04-13

Scenario 2
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Ärende 3: Fråga från Integritetsskyddsmyndigheten 
Xeedas rekommenderade aktiviteter och som ingår i prenumerationen

1. Det är dataskyddsombudets uppgift att vara kontaktperson både för de registrerade 
och för Integritetsskyddsmyndigheten. Oavsett vad frågan handlar om ingår det i 
prenumerationen. 

2021-04-13

Scenario 2
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Ärende 4: Borttappad tag
Xeedas rekommenderade aktiviteter som är tilläggstjänster

1. Pastoratet bör anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten 
inom 72 timmar efter det att de upptäckte att tagen var försvunnen.
En personuppgiftsincident ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten om det kan 
föreligga en risk för de registrerades rättigheter, även om pastoratet inte kan bekräfta 
om någon skada har uppstått eller inte. 

2. Pastoratet bör identifiera och avprogrammera den borttappade tagen.
3. Pastoratet bör säkerställa att personuppgifter inte skadades under den tid som 

nyckeln var borttappad. 

2021-04-13

Scenario 2

Det finns möjlighet för församlingen att använda Xeedas tilläggstjänst ”Operativ stöttning i 
samband med personuppgiftsincidenter”. Då hjälper Xeeda till med bedömning om det inträffade 
ska ses som en personuppgiftsincident, och om den bör anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. 
Xeeda övervakar arbetsprocessen för att säkerställa att anmälan upprättas. Uppskattad tid: ca 2 
timmar.
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Det andra scenariot

Ett större pastorat med över 70 årsarbetare har precis köpt in ett nytt IT-system. 
1. En systemkontroll behöver utföras då de inte vet om detta efterlever lagstiftningen. IT-systemet ligger utanför 

Svenska kyrkans nationella system där normalt sett dessa kontrolleras. 
• Ingår inte i prenumerationen. Uppskattad tid 3-6 timmar.

2. Ett personuppgiftbiträdesavtal som behöver upprättas som del av ett nytt avtal man tecknat med leverantör. 
• Ingår i prenumerationen. 

3. En fråga har inkommit från IMY till pastoratet. 
• Ingår i prenumerationen. 

4. En anställd har tappat bort sin tag till jobbet. 
• Ingår inte i prenumerationen. Uppskattad tid 2 timmar. 

Sammanfattning av kostnaden för en församling av storlek L
Prenumerationskostnaden är 6400 kr/år.
Inträffar ovan händelser tillkommer en kostnad på ca 5000-8000 kr.

Årskostnaden varierar beroende på antalet och omfattningen av ärendena.
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Personuppgiftsbiträdesavtal 
Avtal enligt artikel 28.3 i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 

 
1.  Parterna, parternas ställning, kontaktuppgifter och kontaktpersoner 

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal är en bilaga till parternas Huvudavtal 20xx-xx-xx angående  
 
____________________________________________________________ 
med referensnummer XXX/XXXX 
 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

[Organisationens fullständiga namn] [Organisationens fullständiga namn] 

Organisationsnummer Organisationsnummer 

[Organisationens organisationsnummer] [Organisationens organisationsnummer] 

Postadress Postadress 

[Organisationens postadress] [Organisationens postadress] 

Kontaktperson för administration av detta 
personuppgiftsbiträdesavtal  

Kontaktperson för administration av detta 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 
Efternamn] 
E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 
Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 
 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 
Efternamn] 
E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 
Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 
 

Kontaktperson för parternas samarbete om 
dataskydd  

Kontaktpersoner för parternas samarbete om 
dataskydd 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 
Efternamn] 
E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 
Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 
Efternamn] 
E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 
Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 
 

 
1.1 Bilagor 
 
I Personuppgiftsbiträdesavtalet ingår följande markerade bilagor. I händelse av motstridande lydelse gäller 
Personuppgiftsbiträdesavtalet före bilagorna och bilagorna sinsemellan i nedan angiven ordning, om inte 
parterna uttryckligen angett att annan ordning ska gälla. 
 
Bilaga 1 Instruktion 

Bilaga 2 Godkända Underbiträden   

� ______________________________ 



 
 

2.  Definitioner 

Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa 
definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha 
nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav. 
 

Behandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 
utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande 
på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 
radering eller förstöring. 

Dataskyddslagstiftning Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt all 
annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och 
föreskrifter), som är tillämplig på den Behandling som sker 
enligt detta PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning 
och EU-lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av 
Personuppgifter.  

Instruktion 
 

De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, 
varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter samt 
kategorier av Registrerade och särskilda behov som omfattas 
av Behandlingen. 

Logg Logg är resultatet av Loggning. 
Loggning Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter om den 

Behandling av Personuppgifter som utförs enligt detta PUB-
avtal och som kan knytas till en enskild fysisk person.  

Personuppgiftsbiträde 
 

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den 
Personuppgiftsansvariges räkning. 

Personuppgift 
 
 
 
 

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en 
person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med 
hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-
identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för 
den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Personuppgiftsincident 
 

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av 
eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, 
lagrats eller på annat sätt Behandlats. 

Registrerad Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas. 



 
 

Tredje land 
 

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller inte är 
ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Underbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som i egenskap av underleverantör till 
Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för   
Personuppgiftsansvariges räkning.  

 

3.  Bakgrund och syfte 

3.1 Detta Personuppgiftsbiträdesavtal samt tillhörande Instruktion och en eventuell förteckning över 
Underbiträden mellan Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet (nedan gemensamt ”PUB-avtalet”) 
reglerar de skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har när Personuppgifter Behandlas för 
Personuppgiftsansvariges räkning. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid 
Behandlingen, i enlighet med vad som stadgas i artikel 28.3 i Dataskyddsförordningen.  
 
3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det 
andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.  
 
3.3  För det fall något stadgas is punkterna 1, 18, 19, 20.2, 21–24 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i 
Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde.  
 
3.4 Hänvisning i PUB-avtalet till nationell eller unionsrättsliga lagstiftning, avser vid var tid tillämpliga 
bestämmelser.  

4.  Behandling av personuppgifter och specifikation 

4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen för den 
Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-avtal.  
 
4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge skriftliga instruktioner till Personuppfitsbiträdet om hur det ska utföra 
Behandlingen. 
 
4.3 Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och vid var tid gällande 
instruktioner. 

5. Den Personuppgiftsansvariges ansvar  

5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för Behandlingen 
och för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och eventuellt Underbiträde 
kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och Huvudavtal i förekommande fall.  
 
5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet om 
förändringar i Behandlingen vilka påverkar Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt 
Dataskyddslagstiftningen. 
 



 
 

5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen och för 
att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta varje annan åtgärd 
som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt Dataskyddslagstiftningen. 

6. Personuppgiftsbiträdets åtaganden  

6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet 
och Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet förbinder sig även 
att fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.   
 
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag av 
Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och Dataskyddslagstiftningen.  
 
6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar under 
dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna informeras om 
relevant lagstiftning. 
 
6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne med att 
säkerställa att skyldigheterna enligt artikel 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs och svara på 
begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen, kap. 
III, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att 
tillgå.  
 
6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med 
Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller 
kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska 
Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt upphöra med 
Behandlingen och invänta nya Instruktioner.  
 
6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller ändrade 
Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, meddela den 
Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna föranleder förändrade 
kostnader för Personuppgiftsbiträdet.  

7. Säkerhetsåtgärder  

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen för att förhindra Personuppgiftsincidenter, genom att 
säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och att den Registrerades 
rättigheter skyddas.  
 
7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 
säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, integritet, 
tillgänglighet och motståndskraft.  
 
7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den Personuppgiftsansvarige, 
efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya Instruktioner enligt PUB-avtalet. 
 
7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till 
Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets ledning 
och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   



 
 

7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna enligt PUB-
avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först fem (5) år efter 
Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas av erforderliga 
skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   
 
7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.  

8.  Sekretess/tystnadsplikt 

8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska vid 
Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas eller spridas 
för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.   
 
8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i 
Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa 
redan omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att 
tillse att det finns sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och 
samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen.  
 
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om eventuella 
kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att 
företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den Personuppgiftsansvariges räkning 
gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende Behandlingen. 
 
8.4 Sekretessåtagandet gäller även under tid efter det att Personuppgiftsbiträdesavtalet i övrigt 
upphört att gälla, dock längst till och med sådan tidpunkt som gäller enligt särskilt tillämpliga rättsliga 
krav.  
 
8.5 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 
Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den 
Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den 
Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska lämnas. 
Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som omfattas av ett 
medgivande eller lagkrav.  

9.  Överföring av personuppgifter till tredje land 

9.1 Personuppgiftsbiträdet får inte behandla Personuppgifter eller anlita någon annan för Behandlingen av 
Personuppgifter i Tredje land förutom när annat särskilt avtalats mellan parterna, den Personuppgiftsansvarige 
skriftligen tillåtit annat eller om annat följer av tillämpliga rättsliga krav.  
 
9.2 Om Personuppgiftsbiträdet ska få överföra till eller Behandla Personuppgifter i Tredje land och parterna inte 
uttryckligen avtalat om annat, ska något av nedan angivna krav uppfyllas: 
 

a) aktuellt Tredje land uppfyller kravet om en adekvat skyddsnivå, 
b) de Registrerade har behörigen samtyckt till överföringen eller Behandlingen, 
c) annan laglig grund föreligger för överföringen eller Behandlingen enligt tillämpliga rättsliga krav, 



 
 

d) det föreligger ett avtal med EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) som inte innehåller 
ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna, 

e) Personuppgiftsbiträdet tillämpar bindande företagsinterna regler (Binding Corporate Rules) som även 
gäller för mottagaren av Personuppgifterna i aktuellt Tredje land, eller  

f) Personuppgiftsbiträdet har genomfört en godkänd certifiering vilken dessutom innefattar bindande och 
verkställbara åtaganden att tillämpa tillräckliga garantier, även när det gäller de Registrerades 
rättigheter. 

10.  Granskning, tillsyn och revision 

10.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål som en del av sina garantier, enligt artikel 28.1 i 
Dataskyddsförordningen, på den Personuppgiftsansvariges begäran kunna redovisa vilka tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder som används för att Behandlingen ska uppfylla kraven enligt PUB-avtalet och 
artikel 28.3.h i Dataskyddsförordningen.  
 
10.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende 
Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. 
Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige. 
 
10.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd tredje part (som inte 
får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, 
Instruktionernas och Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den 
Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges ställe, med 
dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs för att kunna granska 
Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och Dataskyddslagstiftningen. Den 
Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som genomför granskningen är underkastade sekretess 
eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal. 
 
10.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 10.2–10.3, rätt att 
erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning genomförd 
av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, men inte skyldighet, 
att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid sådan granskning ska 
Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part den assistans som behövs 
för utförandet av granskningen. 
 
10.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har laglig rätt till det, 
möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning, även om 
sådan tillsyn annars skulle stå i strid med bestämmelserna i PUB-avtalet.  
 
10.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot 
Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot 
Personuppgiftsbiträdet enligt punkten 6 i PUB-avtalet.   
 
10.7 Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter med 
tredje part, domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet som rör eller kan vara av betydelse för 
Behandling av Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att företräda Personuppgiftsansvarig eller på 
annat sätt agera för Personuppgiftsansvarigs räkning gentemot Integritetsskyddsmyndigheten eller annan 
tredje man utan skriftligt medgivande från Personuppgiftsansvarig. 



 
 

10.8 Personuppgiftsbiträdet ska ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att 
visa att Behandling av Personuppgifter uppfyller tillämpliga rättsliga krav jämte de villkor som enligt detta 
Personuppgiftsbiträdesavtal gäller för Behandling. 

11.  Rättigheter och behörigheter  

11.1 Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att denna har samtliga rättigheter som krävs för dennes 
ingående och fullgörande av Personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdet ska bland annat 
tillse att samtliga rättigheter som krävs för fullgörandet av åtagandet innehas och att åtagandena 
inte innebär intrång i tredje mans rätt.  

12. Hantering av rättelser och radering m.m.  

12.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig åtgärd utan 
onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att Personuppgiftsbiträdet mottagit 
erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. När den Personuppgiftsansvarige begärt 
radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra Behandling av den aktuella Personuppgiften som 
ett led i processen för rättelse eller radering. 
  
12.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) vidtas av 
Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen, ska 
Personuppgiftsbiträdet skriftligt informera den Personuppgiftsansvarige om detta i enlighet med vad 
stadgas om meddelanden i punkten 21 i PUB-avtalet. Informationen ska lämnas i god tid innan 
åtgärderna vidtas.    

13.  Personuppgiftsincident 

13.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt artikel 32.1.c i 
Dataskyddsförordningen.  
 
13.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den information 
som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes 
skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på 
den Personuppgiftsansvariges begäran även bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs 
Behandling och/eller åtkomst till Personuppgifterna.  
 
13.3 Vid Personuppgiftsincident, vilken Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den Personuppgiftsansvarige om 
händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av typen av Behandling och den information 
som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig 
beskrivning av Personuppgiftsincidenten.  
 
Beskrivningen ska redogöra för: 

1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade som 
berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs, 

2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 

Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 



 
 

 
13.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen 
samtidigt, enligt punkten 13.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar utan 
onödigt ytterligare dröjsmål. 
 
13.5 Om en typ av Behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, 
omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska Personuppgiftsbiträdet före det att Behandlingen utförs vara Personuppgiftsansvarig behjälplig vid 
en bedömning av den planerade Behandlingens konsekvenser för skyddet av Personuppgifter. 

14.  Underbiträden 

14.1 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita den eller de Underbiträden som framgår av bilagd förteckning 
över Underbiträden.  
 
14.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt avtal med Underbiträdet som reglerar 
Behandlingen som Underbiträdet utför å den Personuppgiftsansvariges vägnar samt att endast anlita 
Underbiträden som ger tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder så att Behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen. I fråga om dataskydd ska 
avtalet ålägga Underbiträdet samma skyldigheter som åläggs Personuppgiftsbiträdet i detta PUB-
avtal.  
 
14.3 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 
Personuppgiftsansvarige.  
 
14.4 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita nya Underbiträden och ersätta befintliga 
Underbiträden.  
 
14.5 När Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt Underbiträde ska 
Personuppgiftsbiträdet säkerställa Underbiträdets kapacitet och förmåga att uppfylla sina 
skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska skriftligen meddela den 
Personuppgiftsansvarige om  

1. Underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som Behandlas, och 
3. var Personuppgifterna ska Behandlas. 
 

14.6 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att inom trettio (30) dagar från dag för meddelande 
enligt punkten 14.5 invända mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt underbiträde och att, 
med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-avtal att upphöra i enlighet med vad 
stadgas i PUB-avtalet, punkten 19.4.   
 
14.7 När Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska Personuppgiftsbiträdet 
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör med att anlita Underbiträdet.  
 
14.8 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia av det 
avtal som reglerar Behandling av Underbiträdets Behandling av Personuppgifter enligt punkten 14.2.  



 
 

15.  Ansvar vid skada i samband med behandlingen 

15.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller förlikning, ska utgå till 
den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig 
bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska artikel i 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas. 
 
15.2 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller 6 kap. 2 § lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bäras av den av PUB-avtalets parter som 
påförts en sådan avgift.  
 
15.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten ska 
parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans med 
motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   
 
15.4 Innan part inleder förhandling, ingår förlikning eller träffar avtal eller förbinder sig till någon annan 
förpliktelse gentemot de registrerade eller annan tredje part eller med domstol eller annan myndighet med 
anledning av ersättningskrav, anspråk eller påföljd enligt punkterna 15.1 och 15.2, ska parten informera den 
andre parten härom och ge denne möjlighet att biträda parten eller på annat lämpligt sätt tillvarata sina 
rättigheter.  
 
15.5 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkterna 15.1 och 15.2, före andra regler om 
fördelning mellan parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 

16.  Ersättning 

16.1 Personuppgiftsbiträdet har inte rätt till ersättning för sitt arbete med Behandling av Personuppgifter under 
Personuppgiftsbiträdesavtalet, om inte parterna avtalat om annat. 

17.  Tillämplig lag och tvist 

17.1 Tvist avseende tolkning eller tillämpning av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska slutligt avgöras enligt vad 
som anges rörande tvist i Huvudavtalet, om inte parterna avtalat annat.  

18.  PUB-avtalets tecknande, avtalstid och uppsägning 

18.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter och tillsvidare. 
parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio (30) dagars varsel.  

19.  Ändringar och uppsägning med omedelbar verkan m.m. 

19.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om motpartens 
ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller tolkningen av den, ändras på ett för 
Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av omförhandling enligt första meningen innebär inte att PUB-avtalet 
till någon del upphör att gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas. 
 
19.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter.   
 



 
 

19.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet och/eller 
Instruktioner ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet. Därefter äger parten rätt att med 
omedelbar verkan upphöra att utföra sina förpliktelser enligt PUB-avtalet till den tidpunkt motparten förklarat 
att agerandet upphört och förklaringen accepterats av den part som påtalat agerandet.   
 
19.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt Underbiträde, 
enligt detta PUB-avtal, punkten 14.6, har den Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp PUB-avtalet att 
upphöra med omedelbar verkan. 

20.  Åtgärder vid PUB-avtalets upphörande 

20.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål begära att 
Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige eller raderar dem, 
enligt dennes önskemål samt säkerställer att inga Personuppgifter eller kopior därav är kvar i 
Personuppgiftsbiträdes besittning. Om Personuppgifterna överlämnas ska det ske i ett öppet och standardiserat 
format. Med samtliga Personuppgifter avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av Behandlingen samt 
annan tillhörande information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och andra 
handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte enligt PUB-avtalet. 
 
20.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkten 20.1, ska vara utförda senast trettio (30) dagar 
räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, punkten 18.1. 
 
20.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i punkten 20.2 är att 
betrakta som en otillåten Behandling. 
 
20.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i punkten 8 enligt detta PUB-avtal ska fortsätta gälla även om 
PUB-avtalet i övrigt upphör av gälla. 

21.  Meddelanden inom ramen för detta PUB-avtal och instruktioner 

21.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska skickas till respektive parts 
kontaktperson för PUB-avtalet.   
 
21.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska skickas till respektive 
parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   
 
21.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett meddelande ska 
anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att meddelandet har skickats.  

22.  Kontaktpersoner    

22.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  
 
22.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.  



 
 

23.  Ansvar för uppgifter om parterna och kontaktpersoner samt 
kontaktuppgifter  

23.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i punkten 1 i PUB-avtalet alltid är aktuella. Ändring av 
uppgifter i punkten 1 ska meddelas skriftligen enligt punkten 21.1 i PUB-avtalet.   

24.  Parternas undertecknande av PUB-avtalet  

24.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller i pappersformat 
för tecknande med penna. Om PUB-avtalet tillhandahålls i digitalt format utgår punkter 24.2–24.3. 
 
24.2 Den Personuppgiftsansvariges undertecknande av PUB-avtalet. 
 
________________________                               
Ort och datum        
 
_________________________                             
Behörig firmatecknare för    
Personuppgiftsansvarig     
 
_________________________                              
Namnförtydligande 
         
 
24.3 Personuppgiftsbiträdets undertecknande av PUB-avtalet. 
 

________________________  
Ort och datum        
 
_________________________                              
Behörig firmatecknare för      
Personuppgiftsbiträdet    
 
_________________________                              
Namnförtydligande         
 
 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1. Instruktion 

1.1 Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet även 
följa nedanstående Instruktion: 

 

1. Ändamål, föremålet och arten 

[Beskriv kortfattat ändamål, föremålet för Behandlingen och arten av Behandling avseende de 
Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet/biträdena kommer Behandla. 
 
Exempel 1; 

• Samtliga Personuppgifter i systemet xxx i supportsyfte och för tekniskt underhåll och 
säkerhetskopiering.] 

2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter 

[Ange vilka Personuppgifter Personuppgiftsbiträdet/biträdena kommer ha åtkomst till. 
 
Exempel 1l; 
Personuppgifter i systemet utgörs av: 

• Användarnamn 
• Personnummer 
• Xxx 
• Xxx 

Personuppgiftsbiträdet/biträdena ansvarar också för att via teknisk integration föra över följande 
uppgifter till system: 

• Xxx 
• Xxx] 

3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade  

[Ange vilka kategorier av Registrerade vars Personuppgifter Personuppgiftsbiträdet/biträdena har 
åtkomst till eller kommer Behandla. 
 
Exempel 1; 

• Anställda 
• Arbetssökande 
• Konsulter 
• Patienter 
• Elever 
• Vårdnadshavare] 

4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs av 
Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall, till exempel avseende gallring. 
 
Exempel 1; 

• Personuppgifter ska gallras efter x år. 
• Säkerhetskopior får inte sparas längre än x år. 
• Biträdet får endast publicera information på webbplats x som innehåller förnamn.  

 



 
 

Exempel 2; 
• Se Huvudavtal punkt x.x] 

5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling av 
Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall. 
 
Exempel 1; 

• Biträdet ska uppfylla de krav som anges utifrån den Personuppgiftsansvariges 
informationsklassning samt redovisa status för dessa på begäran. 

 
Exempel 2; 

• Se Huvudavtal punkt x.x] 
6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt vilka som ska 
ha tillgång till dem 

[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall. 
 
Exempel 1; 

• Av Loggar ska framgå; 
• Historik över förändring av ett betyg för enskild elev samt vem som genomfört 

förändringen. 
Exempel 2; 

• Inga särskilda krav utöver vad som framgår av Huvudavtalet.] 
7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land   
[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall. 
 
Exempel 1; 

• Personuppgifterna får endast behandlas av ett biträde etablerat inom unionen.    
 
Exempel 2; 

• Endast Personuppgifter om personal, elever och vårdnadshavare relaterade till 
supportärenden i form av kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) får 
föras över till biträdets underleverantör. 

 
Exempel 3; 

• Endast följande Personuppgifter får överföras till Tredje land: 
• Användares skostorlek 
• Användares förnamn] 

8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av 
biträdet/biträdena 

[Lägg till förtydligande beskrivningar i förekommande fall. 
 
Exempel 1; 

• Upprätta fjärråtkomst till den Personuppgiftsansvariges system för att undersöka och 
åtgärda tekniska problem; och 

• Publicering av pseudonymiserad statistik om antalet ansökningar som genomförts i 
systemet samt förväntad väntetid för handläggning på angiven webbplats. 

 



 
 

Exempel 2; 
• PUB-avtalets punkt 7.3 är gäller inte för denna tjänst. 

 
Exempel 3; 

• PUB-avtalets punkt 20.1 kompletteras med följande 
•  ”Personuppgiftsbiträdet ska även lämna ut Loggarna till den Personuppgiftsansvarige i 

xml-format om detta PUB-avtal upphör att gälla”.] 

Bilaga 2. Godkända Underbiträden  

2.1 Nedan listas de Underbiträden som Personuppgiftsbiträdet har anlitat för genomförande av 
uppdraget enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.  
 
 

Namn Kontaktuppgifter Plats för Behandling Vilken typ av tjänst Underbiträdet 
ska utföra 
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Prislista
 

 
Storleken på de beställande enheterna vid avtalets start enligt priskategori: 

 
Antal 
årsarbetare 0-10 11--25 26-50 51-100 >100 Totalt antal 

enheter  Kategori XS S M L XL 
Göteborgs stift 2 24 27 14 3 70 
Karlstads stift 4 11 9 6 1 31 
Skara stift 3 13 16 9 1 42 

 
 

Priser per storlekskategori: 
 

Kategori Abonnemang kostnad per år inkl. moms 

XS  2 000 sek / år  

S  3 200 sek / år 

M  4 800 sek / år 

L  6 400 sek / år 

XL  6 400 sek / år 

Priserna är fasta till och med 2022-05-31. Priserna kan därefter justeras årligen enligt nedan 
indexmodell. Årlig prisjustering enligt förändringen av statistiska centralbyrån (SCB) framtaget 
arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, preliminära siffror, enligt kolumn M 
(företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik). Som basmånad gäller feb 2021. Det 
innebär att vid den första prisjusteringen ska priser ändras med förändring av ovan index under 
perioden februari 2021 till februari 2022.  
 
Vad ingår i abonnemangspriset?  

- Stöd och rådgivning (ingen begränsning)  
- Olika former av mallar och lathundar för ex. registerförteckning, konsekvensbedömning, 

PUB-avtal. Hjälp till självhjälp.  
- Utbildningstillfällen 3 ggr per år 
- Utskick av 6 nyhetsbrev per år 
- Ett dedikerat Dataskyddsombud 
- Kontaktpunkt till Integritetsmyndigheten 
- Granskning av PUB-avtal 
- Årsrevision/översyn av verksamheten 
- Mognadsanalys vid nytecknande av avtal 

 
 

 



 

 2 

Tilläggstjänster 

Utöver de tjänster som ingår i abonnemanget kan tilläggstjänster beställas. Det finns två olika 
kategorier av tilläggstjänster, kategori 1 och kategori 2. Antalet timmar som det tar att utföra en 
tilläggstjänst beror på tilläggstjänstens omfattning och komplexitet.  
Leverantörer lämnar en uppskattning av hur många timmar tilläggstjänsten tar att utföra. Den 
ekonomiska enheten får därefter godkänna uppskattningen och lägga en separat beställning 
skriftligen.  
 
Kategori 1 

För nedan tilläggstjänster är kostnaden 1 000 kr/timma inklusive moms. Följande angivna 
tilläggstjänster är endast exempel på tilläggstjänster. Listan är inte uttömmande.  

- Granska inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Ex. inköp av ett nytt system 
och man vill att dataskyddsombudet ska granska systemet innan inköp.  

- Granska behörighetskontroller – vem som har tillgång till vad 
- Granska lagringsminimering, gallring och arkivering 
- Utreda om det finns processer på plats för hur man hanterar en incident. Om en sådan 

process inte finns kan Xeeda hjälpa till att ta fram en sådan. 
- Utreda om det finns processer på plats för hur man hanterar en begäran om utövande av 

registrerades rättigheter, t.ex. begäran om registerutdrag. 
- Stötta operativt med t.ex. ledning och bedömning i samband med 

personuppgiftsincidenter. Ex genomföra en konsekvensbedömning. 
- Utreda användningen av samtycke och upprättande av samtyckesblanketter. 
- Utreda om underleverantörer efterlever dataskyddsförordningens regler. 

 
Kategori 2 

För nedan tilläggstjänster är kostnaden 1 400 kr/timma inkl moms. Följande angivna 
tilläggstjänster är endast exempel på tilläggstjänster. Listan är inte uttömmande.  

- Begränsa överföring av personuppgifter till tredje land i ljuset av Schrems II. 
- Utreda närvaron på sociala medier 
- Övrig juridisk rådgivning kopplat till annat än tolkning och tillämpning av 

dataskyddsförordningen som är av mer utredande karaktär. 
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  Sida 1 av 3 
 

Avropsavtal 
 

1. Parter 
Leverantör: Xeeda AB, org nr: 556665-2020, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm 

Kontakt: Anna Herre, Mail: anna.herre@xeeda.se, Tel: + 46 76 109 89 00 

Kund: 

Beställande enhetens namn  

Organisationsnummer  

Postadress och ort  

Kontaktperson för avtalet  

E-post till kontaktperson  

Telefonnummer  

Kontaktperson för signering 
av avtal (e-signering) 

 

E-post till person ovan för att 
delges signering 

 

Resultatbärare/kostnadsställe  

Faktureringsuppgifter  

 

2. Avropsavtalet 
Parterna är överens om att detta Avropsavtal ska gälla fr.o.m. 20___-___-___ Avropsavtalet gäller från 
det datumet avtalet signeras och 2 år framåt med möjlighet till 1 års optioner. Vid förlängning av avtal 
ska detta skriftligt deklareras till leverantören 6 månader innan avtalets slut. Ramavtalets villkor 
inklusive bilagor, allmänna villkor och priser gäller under hela avropsperioden.  

Detta avtal gäller som ett underavtal till ramavtalet S 2021–0402, tecknat mellan Göteborgs stift, 
Skara stift och Karlstad stift och Xeeda AB. All villkorstext i detta ovan nämnda ramavtal är bindande 
för detta avtal. 

3. Kontakt 
All rådgivning och stöd går igenom Leverantörens funktionsbrevlåda dit ni i första hand vänder er: 

Funktionsbrevlådans mejl: dso@xeeda.se  

Denna bemannas helgfria vardagar 08:00-17:00 
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4. Bilagor till Avropsavtalet  
― PUB (Personuppgiftsbiträdesavtal) 

PUB-avtalet ska tillsammans med avropsavtalet signeras av båda parter, kund och leverantör. 
Detta sker genom E-signering.  

Fyll i alla uppgifter i detta avropsavtal och skicka till anna.herre@xeeda.se. Därefter återkopplar hon 
till personen som ska signera avtalet. 

Prismodell Total kostnad inkl. moms Val av abonnemang 
 Markera med X 

Storlek på beställande enhet 
(Antal årsarbetare) 

  

XS (0-10)  2 000 sek / år   

S  (11-25)  3 200 sek / år  

M  (26-50) 
 

 4 800 sek / år  

L  (51-100)  6 400 sek / år  

XL  (>100)  6 400 sek / år  

Priserna är fasta till och med 2022-05-31. Priserna kan därefter justeras årligen enligt nedan 
indexmodell. Årlig prisjustering enligt förändringen av statistiska centralbyrån (SCB) framtaget 
arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, preliminära siffror, enligt kolumn M (företag 
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik). Som basmånad gäller feb 2021. Det innebär att vid den 
första prisjusteringen ska priser ändras med förändring av ovan index under perioden februari 2021 till 
februari 2022.  

Vad ingår i abonnemangspriset?  
- Stöd och rådgivning (ingen begränsning)  
- Olika former av mallar och lathundar för ex. registerförteckning, konsekvensbedömning, PUB-

avtal. Hjälp till självhjälp.  
- Utbildningstillfällen 3 ggr per år 
- Utskick av 6 nyhetsbrev per år 
- Ett dedikerat Dataskyddsombud 
- Kontaktpunkt till Integritetsmyndigheten 
- Granskning av PUB-avtal 
- Årsrevision/översyn av verksamheten 
- Mognadsanalys vid nytecknande av avtal 

 
Tilläggstjänster 

Utöver de tjänster som ingår i abonnemanget kan tilläggstjänster beställas. Det finns två olika 
kategorier av tilläggstjänster, kategori 1 och kategori 2. Antalet timmar som det tar att utföra en 
tilläggstjänst beror på tilläggstjänstens omfattning och komplexitet.  

Leverantörer lämnar en uppskattning av hur många timmar tilläggstjänsten tar att utföra. Den 
ekonomiska enheten får därefter godkänna uppskattningen och lägga en separat beställning 
skriftligen.  
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Kategori 1 

För nedan tilläggstjänster är kostnaden 1 000 kr/timma inklusive moms. Följande angivna 
tilläggstjänster är endast exempel på tilläggstjänster. Listan är inte uttömmande.  

- Granska inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Ex. inköp av ett nytt system och 
man vill att dataskyddsombudet ska granska systemet innan inköp.  

- Granska behörighetskontroller – vem som har tillgång till vad 
- Granska lagringsminimering, gallring och arkivering 
- Utreda om det finns processer på plats för hur man hanterar en incident. Om en sådan 

process inte finns kan Xeeda hjälpa till att ta fram en sådan. 
- Utreda om det finns processer på plats för hur man hanterar en begäran om utövande av 

registrerades rättigheter, t.ex. begäran om registerutdrag. 
- Stötta operativt med t.ex. ledning och bedömning i samband med personuppgiftsincidenter. Ex 

genomföra en konsekvensbedömning. 
- Utreda användningen av samtycke och upprättande av samtyckesblanketter. 
- Utreda om underleverantörer efterlever dataskyddsförordningens regler. 

 
Kategori 2 

För nedan tilläggstjänster är kostnaden 1 400 kr/timma inkl moms. Följande angivna tilläggstjänster är 
endast exempel på tilläggstjänster. Listan är inte uttömmande.  

- Begränsa överföring av personuppgifter till tredje land i ljuset 
av Schrems II. 

- Utreda närvaron på sociala medier. 
- Övrig juridisk rådgivning kopplat till annat än tolkning och tillämpning av 

dataskyddsförordningen som är av mer utredande karaktär. 
 

Villkoren i detta avropsavtal styrs av Ramavtal S 2021–0402 

 
Avtalet kommer signeras med E-signering. Efter att båda parter har signerat avtalet, kommer 
ett signerat avtal att skickas till respektive part via mejl.  
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