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Inledning
I Dataskyddsförordningen stadgas att personuppgiftsansvariga har en
skyldighet att se till att lagstiftningen efterlevs. I Danderyds kommun är
nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga, utskott och
kommunfullmäktige är det inte.
Kommunens ledningsgrupp får två terminsrapporter per kalenderår som har
samma upplägg som denna årsrapport.
Den här rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information
som personuppgiftsansvarig behöver känna till. För mer information om hur
dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och operativt i kommunen hänvisas till
verksamheten.

Statistik
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

Dokumenteras personuppgiftsbehandlingen i en
förteckning?

Ja

1

Har några personuppgiftsincidenter (PUI) skett?

Ja

3

Har någon PUI anmälts till Datainspektionen?

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

6

Har någon nämnd utdömts administrativa
sanktionsavgifter?

Nej

-

Har någon nämnd utdömts skadestånd?

Nej

-

Kommentarer
Alla siffror i statistiktabellen bygger på det som tjänstemannaorganisationen
meddelar dataskyddsombudet, samt det som dataskyddsombudet upptäcker
via granskning eller annan kontakt med verksamhet.

Förteckning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en förteckning över
personuppgiftsbehandling som beskriver de behandlingar som sker inom
nämndens personuppgiftsansvar. Tjänstemannaorganisationen ansvarar för
att hålla förteckningen aktuell. Förteckning sker i systemstödet Draftit.
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Personuppgiftsincidenter
Samtliga incidenter utreds och dokumenteras av berörd verksamhet.
Dataskyddsombudet bedömer om incident även behöver anmälas till
tillsynsmyndighet.
Året 2019 har 3 personuppgiftsincidenter skett inom miljö- och
hälsoskyddsnämndens personuppgiftsansvar.

Tillsyn, granskning och kontroll av behandling
Datainspektionen har inte genomfört några eller annonserat kommande
tillsynsärenden mot kommunen.
Dataskyddsombudet har under uppstartsarbetet i september 2019 inventerat
samtliga nämnders förteckningar. Brister som behöver åtgärdas har förts
vidare till respektive förvaltnings samordnande kontaktombud samt i ett PM
till ledningsgruppen.

Registerutdrag (tidigare Rätt till information)
2019 har sex begäran om registerutdrag inkommit angående miljö- och
hälsoskyddsnämndens behandlingar av personuppgifter.
Med start den 1 december har kontaktombuden tagit över
sammanställningen av respektive nämnds registerutdrag vid begäran.
Dataskyddsombudet granskar och sammanställer alla utdrag till en
gemensam handling och levererar till sökande.

Administrativa sanktionsavgifter och skadestånd
Kommunen har inte ålagts att betala några administrativa sanktionsavgifter
till Datainspektionen. Det har inte heller förekommit skadeståndskrav från
registrerade.

Dataskyddsombudets berättelse från hösten 2019
Höstens fokus har varit utbildning, nätverkande och kunskapsförankring hos
verksamheterna. Dataskyddsombudet har besökt de verksamheter som
bjudit in till dialog och informationsmöten, samt haft sedvanlig rådgivning
för kollegor via olika kanaler. Kontaktombuden har samlats en gång i
månaden för avstämning och information. De kontaktombud och
administrativa chefer som önskat har även kunnat kalla dataskyddsombudet
till ett eller flera enskilda längre möten för att få stöd i inventeringen av den
egna förvaltningens förteckning/förteckningar.
Ett frekvent förekommande önskemål från tjänstepersoner är utökade
informationsinsatser och utbildningar till följd av regelverkets komplexitet
och frånvaro av prejudikat. Dataskyddsombudet har därför tagit fram korta
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informationsfilmer som planeras finnas på intranätet inom kort.
Informationen på intranätet ska överlag struktureras upp för att vara enklare
att navigera baserat på arbetet idag.
För att underlätta för verksamheterna att rapportera en incident korrekt har
dataskyddsombudet även reviderat rapportmallen för intern dokumentation
av personuppgiftsincident, samt tagit fram instruktioner för hur varje fråga
ska besvaras. Rutinen för rapportering av personuppgiftsincidenter har
förankrats med de administrativa cheferna på varje förvaltning.
Dataskyddsombudet träffade, tillsammans med
informationssäkerhetssamordnaren, ledningsgruppen i december 2019 för
att berätta om nuläget gällande kontaktombudens brist på tid för att kunna
utföra sina nuvarande och framtida uppdrag. Ledningsgruppen har, inför
fortsatt dialog och beslut, bett om och mottagit detaljerad information
gällande varje nämnds förtecknings status samt en rekommendation på hur
mycket tid som skulle anses vara rimlig att lägga på
kontaktombudsuppdraget.

Dataskyddsombudets planering för våren 2020
Planen är att dataskyddsombudet till mars 2020 har besökt alla centrala
förvaltningar med en grundutbildning i dataskydd.
Förteckningsarbetet kommer att fortgå, med fokus på att alla registrerade
behandlingar ska inneha korrekt och uppdaterad information gällande alla
grundläggande kriterier för förteckning, registerutdrag och behandlingar i
stort. Därefter bör förteckningarna inventeras åtminstone en gång per
kalenderår som är fastslaget i ”Tjänstemannaorganisationen för
informationssäkerhet och dataskydd”.
Ett samarbete med informationssäkerhetssamordnaren kommer att
konkretiseras för att främja arbetet med all informationshantering i
kommunen.
Dataskyddsombudet planerar följande enklare granskningar, s.k. screenings,
under 2020 för alla personuppgiftsansvariga:
-

Användningen av samtycke som rättslig grund

-

Användningen av personuppgiftsbiträdesavtal vid anlitande av
personuppgiftsbiträden

-

Arbete med behörighetstilldelning i kommunens IT-system

Granskningsrapporterna kommer att tilldelas tjänstemannaorganisationen
och personuppgiftsansvariga.

