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Inledning
I Dataskyddsförordningen stadgas att personuppgiftsansvariga har en
skyldighet att se till att lagstiftningen efterlevs.
Denna rapport 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

2

Har någon PUI anmälts till Datainspektionen?

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har DSO kontrollerat nämndens arbete?

Ja

-

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

3

Har någon nämnd utdömts administrativa
sanktionsavgifter?

Nej

-

Har någon nämnd utdömts skadestånd?

Nej

-

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

Förteckning
Kultur- och fritidsnämnden 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.

Personuppgiftsincidenter
Samtliga incidenter utreds och dokumenteras av berörd
verksamhet. DSO bedömer om incident även behöver anmälas till
tillsynsmyndighet.
Året 2020 har 2 personuppgiftsincidenter inom kultur- och fritidsnämndens
personuppgiftsansvar rapporterats till DSO. De gällde förlust av
information, exempelvis tappad tjänstetelefon.
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Tillsyn, granskning och kontroll av behandling


Datainspektionen har inte genomfört några eller annonserat
kommande tillsynsärenden mot kommunen.



DSO uppmärksammade att Kulturskolan lagt upp inspelat filmmaterial på sociala
medier, som en “julkalender”, med en ny sång sjungen av barn varje dag. Det
framkom att man använt samtycke som rättslig grund vid behandlingen. DSO höll
ett möte med berörda parter för att förankra hur användning av samtycke inte är
att rekommendera för myndigheter, och särskilt inte när det gäller barns
personuppgifter, samt skillnad mellan livestreaming och inspelning av
uppvisningar. När dataskyddsförordningen var ny var denna information inte lika
tydlig, och det är tydligt att verksamheten följt de riktlinjer de tidigare mottagit.
Verksamheten kommer att föra ett ärende till kultur-och fritidsnämnden angående
att låta kulturskolan räknas som ett allmänt intresse med stöd i lagstiftning, för att
eventuellt kunna använda detta beslut som rättslig grund för vissa behandlingar.
Diskussionen behöver också innefatta nödvändighetskriteriet, det vill säga att
behandlingen anses vara nödvändig för att verksamhetens arbete ska kunna
utföras. Arbetet fortsätter in i år 2021.



Alla nämnder har av DSO innefattats i en planerad granskning av
verksamheternas användning av samtycke som rättslig grund.
Separat sammanfattande rapport levereras till kommunstyrelsen i
början av 2021.

Registerutdrag (tidigare Rätt till information)
2020 har 3 begäran om registerutdrag inkommit angående kulturoch fritidsnämndens behandlingar av personuppgifter. En begäran
blev försenad, personuppgiftsansvariga höll dialog med den
registrerade och inga klagomål har inkommit efteråt.

Administrativa sanktionsavgifter och skadestånd
Kommunen har inte ålagts att betala några administrativa sanktionsavgifter
till Datainspektionen. Det har inte heller förekommit skadeståndskrav från
registrerade.
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Berättelse från året 2020


Verksamheterna har arbetat med inventering och uppdatering av
behandlingsregister. DSO har ombetts komma ut med mer utbildningsmaterial,
både verksamhetsspecifika, och mer generella till intranätet. Detta tyder på en
fortsatt ökad medvetenhet för dataskyddsfrågan i kommunen. Ett flertal
informationsfilmer har även lagts upp på intranätet, för verksamheterna att
använda när de vill påminna sig om grunderna i dataskydd.

 Under sommaren var DSO sjukskriven och kom tillbaka i tjänst i
september. Under denna tid hanterades inkomna ärenden till den
officiella funktionsbrevlådan av informationssäkerhetssamordnaren
och kommunjuristerna.

 DSO har tillsammans med informationssäkerhetssamordnare tagit
fram grunden till ett digitalt verktyg för olika former av
incidentrapporteringar, exempelvis rapportering av
personuppgiftsincident och säkerhetsincident. Detta förenklar
rapportering för användaren, samt möjliggör strukturering och
spårbarhet av alla ärenden.

 Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten med
start 1 januari 2021.

Planering inför året 2021







Informationen om dataskydd kommer att fortsätta utvecklas
och struktureras, baserat på behov från verksamheterna, och
omvärldsbevakning.
Enligt direkt från administrativ chef ska en kontrollplan tas
fram av DSO i samverkan med
informationssäkerhetssamordnare och kommunjurister. De
förankras på så sätt i de centrala styr- och stödfunktionerna på
KLK.
Ett nytt utbildningsupplägg tas fram i samverkan med
informationssäkerhetssamordnaren för att möta
verksamheternas behov och vara genomförligt varje år.

