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Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 
för Lantmäterinämnden 

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 (2020).  

Förslag till beslut 

Lantmäterinämnden godkänner ”Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 
2020 för Lantmäterinämnden” daterad den 5 mars 2021. 

Ärendet 

Lantmäterinämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker 
inom nämndens verksamhet. För att nämnden ska få en uppfattning om huvuddragen av det 
dataskyddsarbete som bedrivits under 2020 har Täby kommuns dataskyddsombud 
sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och bolag i kommunen. 

Större delen av året har mycket tid och resurser lagts ner på att hantera den rådande 
pandemin. Distansarbete har till stora delar blivit det nya huvudsakliga arbetssättet i flera 
delar av kommunens organisation med anledning av pandemin. Stödmaterial samt 
anvisningar, för hur distansarbete ska bedrivas utifrån ett integritets- och 
informationssäkerhetsperspektiv, har därför tagits fram. Även löpande rådgivning har givits 
gällande lagliga möjligheter kopplat till nya digitala tjänster, vilket pandemin har ställt krav på 
i samtliga kommunala verksamheter. 

Under året har en dokumenterad intern granskningsinsats påbörjats för samtliga nämnder och 
bolag beträffande ett urval av upprättade personuppgiftsbiträdesavtal1 i kommunen. Med 
anledning av den rådande pandemin har aktuell granskning inte avslutats. 
Granskningsinsatsen planeras att avslutas under 2021.  

 
1 Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när en leverantör behandlar personuppgifter för nämndens eller 
bolagets räkning. 
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Ett arbete med att ta fram en kommungemensam process för anskaffning av digitala tjänster 
har också påbörjats under året. Detta för att dels säkerställa adekvat skydd för kommunens 
information, dels skapa en långsiktig och effektiv strategi för inköp av digitala tjänster i 
kommunen.  

Under sommaren 2020 meddelade EU-domstolen en dom som påverkar Täby kommuns 
möjligheter att använda sig av amerikanska molntjänster. Dialog pågår för närvarande med 
aktuella personuppgiftsbiträden för att utreda hur de hanterar konsekvenserna av denna dom. 

Vidare har utbildningsinsatser riktade såväl mot samtliga verksamhetsområden som vissa 
specifika funktioner inom kommunen genomförts avseende dataskyddslagstiftningen och 
informationssäkerhet. 

Olika typer av rättigheter finns för de personer som nämnder och bolag behandlar 
personuppgifter om.2 Statistik gällande hur dessa rättigheter använts finns redovisat i 
årsrapporten. Även statistik gällande rapporterade och dokumenterade 
personuppgiftsincidenter finns redovisat per nämnd i årsrapporten. 

 
 
 
 
 
 
Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling     
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2 Sådan person har exempelvis rätt att kostnadsfritt få en sammanställning över de personuppgifter som 
nämnden eller bolaget har lagrat beträffande denne (s.k. registerutdrag). Nämnden eller bolaget har 
även en skyldighet att tillse att felaktiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras vid behov (s.k. 
rätt till rättelse). Nämnder och bolag har också en skyldighet att radera personuppgifter (s.k. rätt att bli 
raderad). 
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