
Inbjudan till workshop om tredjelandsfrågan (bl.a. Schrems II)

Vad kan vi göra?
Vad får vi göra

Vad måste vi göra?
Vad ska vi inte göra?

Vad betyder det för en svensk kommun?

Workshopformat

Kunskap –> Samtal –> Problemställningar –> Ställningstaganden –> Lösningar –> Nätverk

Anmälan

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jPlmL7V0AUi3uaJIRwqoJPjKB4KAq95Jjhwh0nH5sLBUOFJITFpUMUo1RFBKTTVLVFJEV1JXOEs3UC4u


Föreningen Sambruk

www.sambruk.se
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•Vi gör verkstad av era behov!

•Vi driver nätverk för er kompetensutveckling, för era behov av upphandling!

•Vi delar på kostnader i modern kommunal crowdsourcing för digitalisering!

•Vi tar hand om och förvaltar produkter och tjänster som är utvecklade av medlemskommuner!

•Vi har god samverkan med Inera och SKR

•Vi driver utvecklingsprojekt, ofta i samverkan med Vinnova och olika lärosäten.

•När ni behöver, hjälper vi till och samlar medlemmar kring en frågeställning eller förmedlar kontakter!

•Som medlem kan du vara med och påverka vad vi gör!

•Vi har ett etablerat strukturkapital, processer och rutiner för att ta ansvar för att driva, genomföra och 

förvalta!

Genom samverkan skapar vi förutsättningar för bra och kostnadseffektiv digitalisering



Forum för Dataskydd
Forum för Dataskydds viktiga roll

Forumet vill bidra till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar 

medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Sedan 2012 

arbetar forumet för att stärka dataskyddsombudets roll och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet. 

Dataskyddet är allt viktigare för myndigheter, bolag, organisationer och konsumenter. Nya sätt att bearbeta data, ökad lagstiftning på området 

och ökat intresse för integritetsfrågor gör att ledningsgrupper och styrelser behöver tillse att hanteringen av personuppgifter behandlas på ett 

tillförlitligt sätt.

Vårt fokus är att hjälpa dataskyddsombud och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet, integritetsfrågor 

och behandling av personuppgifter, att få den information och kunskap som är nödvändig i arbetet.

Vi vill bidra till trygghet i arbetet, att förtydliga rollerna, att skapa nätverk och ge tips och råd – vi vill öka energin i arbetet och bidra till 

arbetslusten.

Vi förtydligar och stärker dataskyddsspecialistens roll

❖ Drygt 800 medlemmar i hela Sverige

❖ Seminarier, webbinarier, nyhetsbrev och nätverksträffar

❖ Nyhetsbevakning och kunskapsspridning

❖ Utbildning Dataskyddsombudet i praktiken

❖ Debatter och remissvar

❖ Arrangerar Nordic Privacy Arena 27-28 september 2021

https://dpforum.se/dp-academy/


Som medlem i Forum för Dataskydd 

Får du bland annat:

✓ Nordens största professionella nätverk på 

dataskyddsområdet

✓ Fritt inträde på spännande seminarier

✓ Rabatter på litteratur, kurser och Nordic Privacy Arena 

✓ Nyhetsbrev, afterworks, webbinarier m.m.

Vi finns idag representerade i sex regioner: Stockholm, 
Göteborg, Syd, Sydost, Mitt samt Nord. 

Läs mer på www.dpforum.se 

Vi förtydligar och stärker dataskyddsspecialistens roll

https://dpforum.se/bli-medlem-dataskyddsombud/


Tredjelandsfrågan
- Vad handlar frågan om, vad är problemet och hur kan vi lösa det? 



Tredjelandsfrågan – en workshop i tre halvdagar

• Sambruk bjuder i samarbete med Forum för Dataskydd in till en 
kunskapshöjande resa kopplat till hur vi kan hantera molntjänster som befinner 
sig i tredjeland eller har kopplingar till tredjeland.

• Syftet med arbetet är att ge deltagarna kunskap om frågan och att identifiera 
verktyg så att deltagarna själva ska kunna hantera frågorna i deras egna 
verksamheter. Detta uppnås genom aktivt deltagande och självlärande. 
Workshopen projektleds av Forum för Dataskydd som kommer bidra med 
kompetenta föreläsare och närmare planering av tillfällena. 

• Under arbetets gång är avsikten att utveckla material som Sambruk kan dela 
med övriga medlemmar.

• Workshopandet sker i tre delar, halvdagar och på distans.



Dag 1 – 20 september

• Inför dag 1 kommer deltagarna att få lättläst instuderingsmaterial.

• Dag 1 introduceras frågan och en grund för att genomföra workshops 
kring frågan ges.

• Bland annat kommer förutsättningarna för tredjelandsöverföringar 
behandlas. Vi kommer även gå igenom frågor kopplat till offentlighet- och 
sekretess och risker med digitalisering. Det kommer också finnas 
utrymme för diskussion och frågor till experter på området. 

• Mellan dag 1 och 2 kommer deltagarna ha möjlighet att formulera vad de 
tycker är problematiskt kopplat till frågorna där lösning önskas inför att 
genomföra workshops kring dessa frågor dag 2. 



Dag 2 – 18 oktober

• Dag 2 görs arbetet med att formulera mål och arbetsgrupper.

• Här presenteras frågeställningar baserat på deltagarnas 
inspel. Fokus här är på deltagarnas frågeställningar och behov 
där avsikten är att hitta en väg framåt i frågorna. 

• Under dagen kommer arbetsgrupper tillsättas som har mål att 
uppnå inför dag 3.



Dag 3 – november 

• Datum bestäms tillsammans med deltagarna i arbetsgrupperna.

• Dag 3 återkopplas baserat på det arbete som skett i arbetsgrupperna.

• Här kommer eventuell utveckling av rättsområdet sedan den tidigare 
träffen att presenteras. Fokus för dagen är att deltagarna har möjlighet 
att presentera resultaten från arbetsgrupperna och att deltagarna 
gemensamt diskuterar resultaten från resp. arbetsgrupp.

• Material att dela med övriga medlemmar i Sambruk fastställs.



Erbjudandet

• Kommuner erbjuds delta för 15 000 kr exkl moms. I detta ingår att 
upp till två personer från varje kommun deltar i workshop samt att 
kommunen erhåller ett organisationsmedlemskap hos Forum för 
Dataskydd. Om kommun vill delta med ytterligare personer kan de 
göra det till en kostnad på 3000 kr ex moms per person.

• Kommuner under 7000 invånare har även möjlighet att anmäla en 
person till en kostnad om 3.000 kr exkl moms, då ingår ett personligt 
medlemskap hos Forum för Dataskydd för den som deltar. 

• Ordinarie kostnad för organisationsmedlemskap är 15 000 kr exkl
moms och personligt medlemskap 1 645 kr exkl moms. Det innebär 
att kommunerna som del av erbjudandet får workshop utan extra 
kostnad för två personer.

• Forum för Dataskydds erbjudande förutsätter att minst åtta 
organisationer anmäler deltagande.

• Senaste anmälningsdatum 13 september

Anmälan

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jPlmL7V0AUi3uaJIRwqoJPjKB4KAq95Jjhwh0nH5sLBUOFJITFpUMUo1RFBKTTVLVFJEV1JXOEs3UC4u

