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KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2022-04-28 

Årsrapport från dataskyddsombudet – 
Dataskyddsarbetet 2021 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Årsrapport från dataskyddsombudet – 
Dataskyddsarbetet 2021 för Kultur- och fritidsnämnden daterad den 22 februari 
2022. 

Sammanfattning 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. 
Kommunens dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för 
samtliga nämnder och bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av 
det dataskyddsarbete som har bedrivits under det gångna verksamhetsåret 
(2021). 

Ärendet 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kultur- 
och fritidsnämnden är därför personuppgiftsansvarig för de 
personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhet. För att 
nämnden ska få en uppfattning om huvuddragen av det dataskyddsarbete som 
bedrivits under 2021 har Täby kommuns dataskyddsombud sammanställt en 
gemensam årsrapport för samtliga nämnder och bolag i kommunen. 

I början av 2021 avslutade KPMG, på uppdrag av de kommunala revisorerna, en 
granskning av kommunens styrdokument inom ramen för 
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dataskyddsförordningen. Revisonens sammanfattande bedömning var att 
Kommunstyrelsen hade tillfredställande styrdokument och rutiner. 

Under året har en översyn av samtliga nämnders och bolags register över 
personuppgiftsbehandlingar (registerförteckning) samt befintliga styrdokument 
påbörjats för att uppdatera dem generellt och/eller revidera vid behov.  

Mycket tid och resurser har lagts ner på att hantera konsekvenserna EU-
domstolens dom som meddelades under sommaren 2020 (den s.k. Schrems II-
domen) och som påverkar Täby kommuns möjligheter att använda sig av 
amerikanska molntjänster. Bland annat har utbildningar och fortsatt 
kartläggning samt dialog med anlitade personuppgiftsbiträden genomförts. 
Enheten för digital utveckling, Trygghets- och säkerhetsenheten och 
dataskyddsombudet samverkar i detta arbete. 

Dataskyddsförordningen är det huvudsakliga regelverket vid kamerabevakning. 
Under året har därför extra fokus varit på att ta fram informationsmaterial samt 
stödja verksamheterna i frågor kopplat till kamerabevakning eftersom sådant 
stöd har efterfrågats. Även stöd vid upphandlingar och vid framtagande av 
personuppgiftsbiträdesavtal, konsekvensbedömningar inför främst nya 
personuppgiftsbehandlingar och informationsklassning av såväl nya som gamla 
IT-system har varit en stor del av det löpande arbetet under året. 

Precis som föregående år har utbildningsinsatser genomförts, avsedda för hela 
verksamhetsområden som vissa specifika funktioner inom kommunen. 

Olika rättigheter finns för de personer som nämnder och bolag behandlar 
personuppgifter om. Statistik gällande hur dessa rättigheter använts finns 
redovisat i årsrapporten. Även statistik gällande rapporterade och 
dokumenterade personuppgiftsincidenter finns redovisat per nämnd eller bolag i 
årsrapporten. 

Ekonomiska överväganden 

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

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 
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Bilaga 

- Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2021 för 
Kultur- och fritidsnämnden 

Expedieras 

Anna Brantberger för vidare expediering internt. 
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