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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Dataskyddsombud 
Desirée Widman 

KOMMUNSTYRELSEN 
2023-03-27 

Årsrapport från dataskyddsombudet – 
Dataskyddsarbetet 2022 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Årsrapport från dataskyddsombudet -  
Dataskyddsarbetet 2022 för kommunstyrelsen daterad den 7 februari 2023. 

Sammanfattning 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. 
Kommunens dataskyddsombud har sammanställt en årsrapport för samtliga 
nämnder och bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det 
dataskyddsarbete som har bedrivits under det gångna verksamhetsåret (år 2022). 

Ärendet 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar 
som sker inom nämndens verksamhet. För att nämnden ska hållas informerad 
om huvuddragen av det dataskyddsarbete som bedrivits under år 2022 
sammanställer Täby kommuns dataskyddsombud en årsrapport. 

Dataskyddsombudet har bedrivit riktad granskning angående de 
personuppgiftsansvarigas förmåga att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal när 
personuppgiftshantering förekommer i avtalsrelationen med leverantörer. 
Dataskyddsombudet bedömer att insatta utbildningsinsatser har gett effekt och 
att det finns en ökad medvetenhet om upprättandet av korrekta avtalshandlingar 
inklusive personuppgiftsbiträdesavtal. 

De personer som nämnder och bolag behandlar personuppgifter om har ett antal 
rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, bland annat rätten till registerutdrag, 
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rättelse och radering av personuppgifter. Statistik gällande hur dessa rättigheter 
använts finns redovisat i årsrapporten. 

Även statistik gällande rapporterade och dokumenterade personuppgifts-
incidenter finns redovisat per nämnd eller bolag i årsrapporten. Medarbetarnas 
hantering av information är av största vikt för att inte incidenter ska uppstå. Den 
mänskliga faktorn är oftast det största hotet. 

För att uppfylla dataskyddsförordningens krav på dataskydd behövs helhetssyn 
avseende det systematiska arbetet med informationssäkerhet, it-säkerhet, 
cybersäkerhet och personuppgiftshantering. En viktig del i det arbetet är att 
bedriva kommunikations- och utbildningsinsatser för att förankra innehåll i 
övergripande styrdokument, höja kunskapen om säkert beteende samt öka 
förståelsen för de konsekvenser som kan uppstå om incidenter inträffar. 

Inom trygghets- och säkerhetsenheten finns dataskyddssamordnarfunktioner, 
dataskyddsombudet och informationssäkerhetssamordnare organiserade.  
Dataskyddssamordnarna är de stödjande operativa resurser som hjälper de 
personuppgiftsansvariga nämnderna och bolagen  i Täby kommun att driva på 
det systematiska arbetet med dataskyddsfrågor. I rapporten beskrivs ett antal 
övriga aktiviteter som dataskyddssamordnare och dataskyddsombud arbetat med 
under år 2022. 

Dataskyddsombudet bedömer att fortsatt arbete med att utbilda all personal i 
informationshantering för att medvetandegöra hur personuppgifter får hanteras 
är den enskilt viktigaste insatsen för att riskminimera och reducera antalet 
personuppgiftsincidenter. 

Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska aspekter att ta hänsyn till med anledning av detta 
beslut. 

 
Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
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Bilagor 

- Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2022 för 
Kommunstyrelsen 

Expedieras 

Dataskyddsombud för vidare expediering internt. 
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