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1 Sammanfattning 

Nedan anges dataskyddsombudets sammanfattande iakttagelser, bedömningar och 

rekommendationer.  

 
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) åligger det bland annat Dataskyddombudet 
(DSO) att granska den personuppgiftsansvariges efterlevnad av förordningen.1 DSO för 
Socialnämnden i Täby kommun (fortsättningsvis benämnt Nämnden) har i enlighet 
härmed valt att granska Nämndens användning av den lagliga grunden samtycke för 
behandling av personuppgifter.  

Syftet med granskningen är att bedöma om Nämnden har tillfredsställande 

dokumentation och rutiner baserat på kraven i GDPR avseende den lagliga grunden 

samtycke. Granskningen syftar vidare till att identifiera brister och ge vägledning för att 

åtgärda sådana eventuella brister. 

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter ska det finns en så kallad laglig 

grund för personuppgiftsbehandlingen. Det finns enligt GDPR sex lagliga grunder och en 

av dem är samtycke.2 Samtycke innebär att den registrerade har medgett att dennes 

personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Samtycket ska vara 

frivilligt och kravet på hur ett samtycke ska vara utformat finns specificerat i GDPR.  

I princip alla behandlingar av personuppgifter är tillåtna med den registrerades 

samtycke. Däremot är det inte alltid lämpligt eller möjligt att stödja sig på den 

registrerades samtycke som laglig grund. I sådana fall finns det alltså en risk för de 

registrerade att deras personuppgifter behandlas utan laglig grund. Vidare kan det finnas 

fall då den registrerades samtycke inte uppfyller villkoren för hur ett samtycke ska vara 

utformat. 

1.1 Dataskyddsombudets viktigaste iakttagelser 

Nämnden har i likhet med övriga nämnder och bolag i Täby kommun arbetat med att 

anpassa sig till GDPR. Arbetet har bland annat omfattat att upprätta ett register över 

samtliga personuppgiftsbehandlingar som Nämnden vidtar.3  

I registerförteckningen framgår att Nämnden främst använder sig av andra lagliga 

grunder än samtycke. 4 Fem personuppgiftsbehandlingar är registrerade med samtycke 

som laglig grund.5 I tre av dessa behandlingar bör Nämnden stödja sig på en annan laglig 

grund än samtycke, eftersom kraven som ställs på hur samtycket ska vara utformat inte 

                                                        
1 Jfr artikel 39 b) GDPR. 
2 Jfr artikel 6 GDPR.  
3 Jfr artikel 30 GDPR. 
4 Socialnämnden har 64 registrerade personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen per den 
30 april 2019. 
5 Se bilaga 2. 
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är uppfyllda och då det finns en för ändamålet annan mer lämplig laglig grund. Vidare 

bör en personuppgiftsbehandling delas upp i två olika behandlingar eftersom de skiljer 

sig åt. 

Visst arbete kvarstår hos Nämnden med att komplettera vissa 

personuppgiftsbehandlingar med information i registerförteckningen kopplat till den 

lagliga grunden samtycke, samt att ta fram rutiner och dokumentation för att styrka att 

samtycke har inhämtats. 

1.2 Sammanfattande bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att Nämnden, inom det granskade området, i allt 

väsentligt har en god anpassning till de krav som följer av GDPR men att det kvarstår 

visst behov av anpassning i form av kompletterande och uppdaterad dokumentation 

samt tydliggöranden i registerförteckningen. Fullständig rapport samt 

rekommendationer redogörs för i avsnitt 3 samt bilaga 1. 

2 Bakgrund och granskningens omfattning 

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebar en rad förändringar i 

personuppgiftshanteringen. Bestämmelserna i GDPR syftar till att skydda enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter, dvs. rätten till ett privatliv.  

GDPR har ersatt personuppgiftslagen, PuL, och är inom flertalet områden mer 

omfattande. Datainspektionen har annonserat i sin tillsynsplan för åren 2019-2020 att 

samtycke är en prioriterad rättsfråga som kommer att granskas.6 Detta gör det naturlig 

att som första övervakande insats titta på användningen av samtycke som laglig grund. 

Granskningar och övervakande insatser som DSO genomför ska vara riskbaserade.  

2.1 Syfte  

Syftet med granskningen är att bedöma om Nämnden har tillfredsställande 

dokumentation och rutiner baserat på kraven i GDPR avseende den lagliga grunden 

samtycke. Granskningen syftar vidare till att identifiera brister och ge vägledning för att 

åtgärda sådana eventuella brister. 

2.2 Granskningens genomförande 

Granskningens syfte, omfattning och avgränsningar har kommunicerats till 

verksamheten i en granskningsplan. 

                                                        
6 Se Tillsynsplan 2019-2020, dnr DI-2019-841, beslutsdatum 2019-03-19, s 2. 
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Granskningen har genomförts av DSO Anna Brantberger under april 2019 genom analys 

av befintlig dokumentation7 samt inhämtande av kompletterande svar från 

verksamheten där frågor uppstått. 

Fokus för rapporteringen är avvikelser i efterlevnad och att i samband med detta ge 

kompletterande råd och stöd för att hantera eventuella avvikelser och/eller brister.  

2.3 Omfattning och avgränsning  

I den övervakande insatsen ingår att utvärdera de registrerade 

personuppgiftsbehandlingarna inom följande områden; 

 Lämplig laglig grund (krav på frivillighet) 

 Befintliga rutiner 

 Information till de registrerade 

 Samtyckets tydlighet 

 Samtyckets omfattning 

 Dokumentation av inhämtade samtycken 

Enbart registrerade personuppgiftsbehandlingar i Nämndens registerförteckning per den 

31 mars 2019 har ingått i aktuell granskning, se bilaga 2.  

3 Detaljerad rapport till verksamheten 

Nedan redogörs för iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som ligger till 

grund för den sammanfattande bedömningen av det granskade området. 

I kursivt nedan anges en kort summering av ”börläget” enligt GDPR. 

3.1 Lämplig rättslig grund 

Ett samtycke ska vara en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, 

genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller en entydig 

bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller 

henne.8 

I princip alla behandlingar av personuppgifter är tillåtna med den registrerades 

samtycke.9 Däremot är det inte säkert att samtycke behöver inhämtas, utan i många 

situationer finns det istället andra lagliga grunder att använda sig av och som i vissa fall 

är bättre lämpade. 

                                                        
7 Se avsnitt 4. 
8 Jfr artikel 4.11 GDPR. 
9 Jfr artikel 6.1 a) GDPR. 
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En förutsättning för ett giltigt samtycke är att den personuppgiftsansvarige kan visa att 

den registrerade har fått tydlig information och har gjort ett fritt, aktivt val att samtycka. 

För att samtycke ska kunna användas som laglig grund måste maktförhållandet mellan 

den som lämnar samtycket och den som mottar detsamma vara jämlikt. 

Maktförhållandet är ofta ojämlikt i relationen mellan myndighet och invånare, samt 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan 

man inte stödja sig på samtycke.  

De lagliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning är tillämpliga för flertalet 

av de personuppgiftsbehandlingar som vidtas inom kommunens olika verksamheter. 

Med allmänt intresse avses den verksamhet som en kommunal myndighet bedriver inom 

ramen för sin befogenhet. Det gäller såväl obligationsrättsliga skyldigheter som frivilliga 

åtaganden. Även rättslig förpliktelse är en möjlig laglig grund i de fall skyldigheter 

framkommer av lag, bestämmelser från regering eller andra myndigheter. 

Mot denna bakgrund rekommenderas att personuppgiftsbehandlingen 

”Kursbeställningar” bör stödja sig på den lagliga grunden allmänt intresse. Vidare 

rekommenderas att behandlingen ”Gemensam journaldokumentation Hälso- och 

sjukvård, Uppgifter för nationella kvalitetsregister” bör stödja sig på den lagliga grunden 

myndighetsutövning och/eller rättslig förpliktelse. Vidare rekommenderas att Nämnden 

skapar en separat personuppgiftsbehandling vad avser utlämnande av statistiska 

underlag till kvalitetsregister. Den behandlingen bör stödja sig på allmänt intresse som 

laglig grund. 

Slutligen rekommenderas att Nämnden ser över personuppgiftsbehandlingen 

”Samarbetssamtal”. Det är också lämpligt att dela upp aktuell behandling i två olika 

behandlingar mot bakgrund av att samarbetssamtal, enligt verksamheten själv, kan ske 

både frivilligt och efter beslut av domstol. Den lagliga grunden för samarbetssamtal, 

oavsett om det sker på frivillig basis eller efter domstolsbeslut, bör vara allmänt intresse. 

3.2 Befintliga rutiner 

GDPR lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariga organisationens skyldighet att 

kunna visa att förordningen följs och ställer ökade krav på dokumentation som kan 

påvisa detta.10 

Arbetet med dataskydd ska fungera kontinuerligt i verksamheten. Om det finns tydliga, 

interna rutiner minskar risken för misstag som kan leda till konsekvenser för såväl de 

registrerade som för verksamheten i sig.  

Det är viktigt att det finns rutiner för att dokumentera bevis för samtycket. Att 

kontinuerligt granska den valda metoden för inhämtande av samtycke och uppdatera 

den om något ändras är också av stor vikt.  

                                                        
10 Jfr artikel 5.2 GDPR (ansvarsskyldighet). 
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Det har noterats att det saknas dokumenterade rutiner för inhämtande av samtycke samt 

rutiner för hur samtyckena ska förvaras för de personuppgiftsbehandlingar som stödjer 

sig på denna lagliga grund. Rekommendationen är därför att skriftliga rutiner tas fram 

för detta. 

3.3 Information till de registrerade 

Den som vill använda sig av personuppgifter i verksamheten är skyldig att informera 

de registrerade om detta. De registrerade har alltid rätt att veta om att de är 

registrerade, varför och under vilka förutsättningar. Exempelvis ska information ges 

gällande ändamålen med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och 

vilka personuppgifter som berörs.11 

En kontroll har genomförts av informationen till de registrerade som finns i det så 

kallade behandlingskortet för Nämnden. 12 Det kan konstateras att behandlingskortet 

innehåller relevant information för att uppfylla informationsplikten13 gällande de 

personuppgiftsbehandlingar som vidtas.  

En översyn av informationen i behandlingskortet bör dock genomföras mot bakgrund av 

rekommendationerna gällande laglig grund i avsnitt 3.1. Det är viktigt att registrerade 

personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen kan kopplas till respektive 

övergripande behandling i behandlingskortet. 

3.4 Samtyckets tydlighet 

Den registrerade har rätt till information i en begriplig och lättillgänglig form, med 

användning av klart och tydligt språk. Samtyckestexten ska vara skriven på ett sätt 

som gör att de registrerade förstår innebörden av sitt samtycke.14 

Artikel 29-gruppen15, nuvarande European Data Protection Board (EDPB), anger att 

följande måste täckas in för att ett samtycke ska anses vara tydligt: 

 Den personuppgiftsansvariges identitet 

 Ändamålet med varje behandling som samtycke inhämtas för 

 Vilken slags information som kommer att samlas in och användas 

 Information om rätten att återkalla ett samtycke 

 Information om hur uppgifter kommer att användas för automatiserat 

beslutsfattande och profilering (om det är aktuellt) 

                                                        
11 Jfr artikel 13 GDPR (informationsplikten).  
12 Se www.taby.se/personuppgifter för Socialnämndens information till de registrerade gällande 
behandling av personuppgifter inom social omsorgs olika verksamheter. 
13 Jfr artikel 12-14 GDPR. 
14 Jfr artikel 7.2 GDPR. 
15 Riktlinjer om samtycke enligt förordning (EU) 2016/679, antagna den 10 april 2018, WP 259 
rev.01. 
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 Information om överföring av personuppgifter och riskerna det kan innebära (om 

det är aktuellt) 

Det kan konstateras att befintlig blankett för samtycke innehåller de flesta av EDPB 

rekommenderade punkterna. Dock bör information om vilken personuppgiftsansvarig 

nämnd som ansvar för den aktuella personuppgiftsbehandlingen framgå. Det är även 

lämpligt att förtydliga vart den registrerade ska vända sig om den önskar återkalla sitt 

samtycke. 

I sammanhanget bör också Nämnden uppmärksammas på att barn under 13 år inte själva 

får samtycka till att deras personuppgifter samlas in och behandlas.16 Den som har 

föräldraansvar för barnet måste ge sitt samtycke eller godkänna barnets samtycke. 

Utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna ska lämna sitt samtycke. Eventuella 

undantag bör hänföras till familjerätten och dess regler gällande föräldraansvar. 

Vidare rekommenderas också att det tydliggörs vilka informationskanaler/sociala medier 

som avses när foto och film publiceras. 

3.5 Samtyckets omfattning 

Ett samtycke måste vara tydligt specificerat för att den registrerade ska kunna ta 

ställning till vad det är man samtycker till. Finns det flera syften/ändamål med 

personuppgiftsbehandlingen så måste varje enskilt syfte/ändamål specificeras.17  

Det rekommenderas att den befintliga samtyckesblanketten specificeras ytterligare vad 

gäller syftet/ändamålet med bilden och/eller filmen. Om syftet/ändamålet är att 

informera om den kommunala verksamheten är det viktigt att det tydliggörs vilken 

verksamhet som avses i detta sammanhang.  

3.6 Dokumentation av inhämtade samtycken 

Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att den registrerade har samtyckt till 
behandlingen av sina personuppgifter.18 

Det finns inget krav enligt GDPR att ett samtycke ska vara skriftligt. Däremot är det en 
fördel ur bevishänseende. Det är den personuppgiftsansvarige som har bevisbördan för 
att ett giltigt samtycke har lämnats. Mot denna bakgrund rekommenderas att en 
blankett/skriftlig information tas fram för att dokumentera samtycket.  

 
Det noteras att Nämnden tagit fram en blankett för att dokumentera samtycken. Det 
rekommenderas dock att Nämnden alltid utarbetar/använder en sådan blankett/skriftlig 
information när samtycke används som laglig grund.  

                                                        
16 Jfr artikel 7.1 GDPR och 2 kap. 4 § Dataskyddslagen. 
17 Jfr artikel 7.2 GDPR. 
18 Jfr artikel 7.1 GDPR. 
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4 Dokumentation 

Inom ramen för denna granskningsinsats har följande dokument legat till grund för 

iakttagelser, bedömningar och rekommendationer.  

 Behandlingskortet för Nämnden (taby.se/personuppgifter) 

 Utdrag ur registerförteckningen för Nämnden (DraftIT) per den 31 mars 2019 

 Samtycke till användning av bilder och filmer 
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Bilaga 1 Rekommendationer från Dataskyddsombudet   

 

Dataskyddsombudets 

rekommendationer 

Verksamhetens svar Åtgärdas 

(datum) 

Ansvarig 

Rekommendationen är att 

personuppgiftsbehandlingen 

”Kursbeställningar” ses över och 

att den lagliga grunden ändras 

till allmänt intresse. 

Ändrat i Draftit i enlighet med 

rekommendation.  

20/08-19 

Jeanette Adlertz 

Rekommendationen är att 

personuppgiftsbehandlingen 

”Samarbetssamtal” ses över och 

delas upp i två olika 

behandlingar eftersom 

samarbetssamtal kan ske både 

frivilligt och efter beslut av 

domstol. Den lagliga grunden för 

samarbetssamtal bör ändras till 

allmänt intresse oavsett om 

samarbetssamtal sker frivilligt 

eller efter domstolsbeslut. 

Denna har delats upp i två 

behandlingar. Efter samråd 

med Anna Brantberger så 

används den lagliga grunden 

allmänt intresse för de frivilliga 

samtalen och 

myndighetsutövning på de 

samtal som utdömts via 

Tingsrätten.  

20/08-19 

Jeanette 

Adlertz/Helena 

Wikström 

Rekommendationen är att 

personuppgiftsbehandlingen 

”Gemensam 

journaldokumentation Hälso- 

och sjukvård, Uppgifter för 

nationella kvalitetsregister” ses 

över och att den lagliga grunden 

ändras till myndighetsutövning 

och/eller rättslig förpliktelse.  

Vidare rekommenderas att en 

separat behandling skapas vad 

avser utlämnande av statistiska 

underlag till kvalitetsregister. 

Laglig grund på ”Gemensam 

journaldokumentation Hälso- 

och sjukvård, Uppgifter för 

nationella kvalitetsregister” 

ändras till rättslig förpliktelse i 

Draftit.  

En ny behandling har skapats 

för utlämnade av statistiska 

underlag till olika register.  

20/08-19 

Jeanette 

Adlertz/Helena 

Wikström 
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Den lagliga grunden bör vara 

allmänt intresse. 

Rekommendationen är att 

behandlingskortet ses över så att 

det överensstämmer med 

informationen i 

registerförteckningen vad gäller 

laglig grund, mot bakgrund av 

DSO:s rekommendationer kring 

ändrad laglig grund i avsnitt 3.1. 

Behandlingskort för SON på 

taby.se/personuppgifter 

justerat.  

8/10-19 

Helena 

Wikström 

Rekommendationen är att 

befintlig blankett för samtycke 

kompletteras med information 

om vilken 

personuppgiftsansvarig nämnd 

som ansvar för den aktuella 

personuppgiftsbehandlingen 

samt vart den registrerade kan 

vända sig om den önskar 

återkalla sitt samtycke. 

Blankett för foto/film 

framtagen centralt. Blanketten 

återfinns på insidan och detta 

har kommunicerats till den 

enhet som använde den gamla 

blanketten.  

Länk till uppdaterade 

blanketter och 

information:  

https://insidan.taby.se/Stod--

verktyg/NY---Hantering-av-

personuppgifter/Vagledningar-

FAQs-mallar-med-mera/ 

 

 

20/9 -19 

Helena 

Wikström 

Rekommendationen är att den 

befintliga blanketten för 

samtycke specificeras ytterligare 

vad gäller syftet/ändamålet med 

bilden och/eller filmen. 

Vidare rekommenderas också att 

det tydliggörs vilka 

informationskanaler/sociala 

medier som avses när foto och 

film publiceras. 

Blankett för foto/film 

framtagen centralt. Blanketten 

återfinns på insidan och detta 

har kommunicerats till den 

enhet som använde den gamla 

blanketten.  

 

20/9 -19 

Helena 

Wikström 

https://insidan.taby.se/Stod--verktyg/NY---Hantering-av-personuppgifter/Vagledningar-FAQs-mallar-med-mera/
https://insidan.taby.se/Stod--verktyg/NY---Hantering-av-personuppgifter/Vagledningar-FAQs-mallar-med-mera/
https://insidan.taby.se/Stod--verktyg/NY---Hantering-av-personuppgifter/Vagledningar-FAQs-mallar-med-mera/
https://insidan.taby.se/Stod--verktyg/NY---Hantering-av-personuppgifter/Vagledningar-FAQs-mallar-med-mera/
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Rekommendationen är att 

skriftliga rutiner tas fram för när 

samtycke ska inhämtas samt hur 

samtyckena ska förvaras för de 

personuppgiftsbehandlingar som 

stödjer sig på denna lagliga 

grund. 

Anvisning för samtycke på 

insidan har justerats och 

kommunicerats till enhet inom 

SON som hanterar 

samtyckesblanketter.    

13/9 -19 

Helena 

Wikström 

 

Bilaga 2 Registrerade personuppgiftsbehandlingar 

 

Registrerade personuppgiftsbehandlingar i DraftIT per den 31 mars 2019 

Foto och film som skapas av brukare (Funktionsnedsättning – Utförarenheten) 

Foto och film vid aktiviteter (Funktionsnedsättning – Utförarenheten) 

Kursbeställningar (Funktionsnedsättning – Utförarenheten)  

Gemensam journaldokumentation Hälso- och sjukvård (Uppgifter för nationella 
kvalitetsregister) 

Samarbetssamtal (IFO/Familjeenheten/Familjerätt) 

 


