
 

 

    Till förbundsstyrelsen 220823 

 

PM om Årsrapport 2021 om GDPR och Granskningsrapport artikel 30 

 

Förbundets nya dataskyddsombud (DSO) har granskat förbundets arbetssätt. Detta PM 

innehåller kommentarer till hans förslag i de båda rapporterna Årsrapport 2021 och 

Granskningsrapport. PM:et avslutas med en sammanfattande plan för kommande åtgärder. 

 

A. Om Årsrapport 2021  

DSO i Sammanfattning: Samordningsförbundet har upprättat de dokument och de 

processer som identifierades i samband med nulägesanalysen. Min bedömning är att 

förbundet har en rimlig nivå på dataskydd. 

Kommentar: En åtgärdslista togs fram av DSO när förbundet byggde upp sitt arbete enligt 

GDPR. I rapporten konstateras att 45 punkter i den åtgärdslistan är klara och 21 ej aktuella, 

medan styrelsen bedömt att sex punkter inte behöver åtgärdas.  

DSO: För åtgärderna som handlar om datasäkerhet bör samordningsförbundet säkerställa 

att man minst säkerställer att nödvändiga uppdateringar installeras för att få ett skydd mot 

bland annat virus. 

Kommentar: Nödvändiga uppdateringar installeras löpande och kraftfullt antivirusprogram 

används.  

DSO: Eftersom förutsättningarna och antalet personuppgiftbehandlingar kan ändras över 

tid, rekommenderas samordningsförbundet att årligen ompröva besluten att inte 

genomföra återstående åtgärder på åtgärdslistan och att fatta formella beslut härom 

Kommentar: även fortsättningsvis behandlar förbundet väldigt få personuppgifter, särskilt 

vad gäller känsliga personuppgifter.  

Styrelsen föreslås besluta att stå fast vid tidigare bedömning att de sex aktuella punkterna 

inte behöver åtgärdas. Motiv: tidsbrist. 

DSO: Förbundet rekommenderas att genomföra en djupare undersökning angående om 

personuppgifter överförs till tredjeland inom ramen för tjänsterna tillhandahållna av 

amerikanska bolag och för det fall att sådana görs, om personuppgifterna skyddas av 

kompletterande skyddsmekanismer. 

Kommentar: Det bolag som förbundet idag anlitar där känsliga uppgifter förekommer är 

bolaget Vimeo. Där publiceras filmer med f d deltagare i olika insatser som berättar om sitt 

liv och vad samverkan betytt för dem. Även om filmerna publiceras med individens samtycke 



 
är det olyckligt med osäkerhet om hur uppgifter hanteras. För att minimera risker undersöks 

möjligheten att byta biträde/bolag. Detta ska vara klart senast i oktober 2022, efter samråd 

med övriga förbund i länet. Se även punkt nedan. 

B. Om Granskningsrapport om förbundets artikel 30-register 

DSO: Sammanfattningsvis är min bedömning att det finns en bra grund där många av den 

personuppgiftsansvariges behandlingar finns registrerade. Det är dock flera behandlingar 

som inte är registrerade... När det gäller övergripande uppgifter som ska finnas i registret är 

vissa uppgifter felaktigt angivna. 

Kommentar: flera korrigeringar och kompletteringar är redan gjorda, se nedan.  

DSO: Med stöd av rekommendationerna nedan gå igenom samtliga behandlingar för att 

säkerställa att dokumentationen är korrekt samt lägga till behandlingar som saknas 

registret. 

Kommentar: Vissa omnämnda behandlingar saknas eller sker utan personuppgifter (t ex 

tidrapportering) eller ingår i redan registrerade uppgifter (t ex deltagarundersökningar, som 

sker i Esmaker). Tillägg av bokföring och fakturering är klart. Alla omnämnda punkter ska 

bedömas och vid behov kompletteras senast i oktober 2022. 

DSO: Samordningsförbundet uppmanas att upprätta en plan för när åtgärderna ska vara 

genomförda. 

Kommentar: Se nedan 

Rekommendationer som berör Filmer 
DSO: Precisera och dokumentera ändamålet eller ändamålen för behandlingen av de 

registrerades personuppgifter. 

Kommentar: Klart 

DSO: Komplettera kategorierna av personuppgifter som behandlas för de registrerade. 

Kommentar: Klart 

DSO: Upphöra med att behandla deltagare i verksamhetens personuppgifter i filmer baserat 

på grunden samtycke samt utreda om det finns någon annan lämplig och laglig grund för 

behandlingen och, om inte, upphöra helt med filmer som inkluderar deltagare i 

verksamhetens personuppgifter samt  

i förekommande fall komplettera registret med uppgift om vilket av undantagen i artikel 9 

förbundet stöder sin behandling av känsliga personuppgifter på. 

Kommentar: redan publicerade filmer ska granskas igen. Fortsatt hantering av filmer bör 

diskuteras i berörda styrgrupper, beredningsgrupp och styrelse i höst. Innehåll i eventuell ny 

film med deltagares berättelse ska övervägas noga. Känsliga uppgifter minimeras. Arbetet 

görs i samarbete med övriga förbund i länet. 



 
DSO: Komplettera med kategorier av mottagare som personuppgifterna lämnas ut till t.ex. 

anlitade personuppgiftsbiträden och mer specifikt Vimeo. 

Kommentar: Klart 

DSO: Kontrollera mot befintliga leverantörer hur uppgifter överförs till tredjeland och 

uppdatera registret i enlighet därmed. 

Kommentar: Senast oktober 2022. 

DSO: Beroende på vad utredningen av ändamålet och laglig grund för behandlingen leder 

fram till även revidera uppgiften om gallring 

Kommentar: Revidering av förbundets dokumenthanteringsplan ska göras våren 2023, då ny 

styrelse tillträtt. Då ingår bedömning av denna typ av gallring. 

DSO: Av anlitade biträden begära dokumentation (eller dokumentera vad som framgår av 

deras hemsidor) som visar vilka säkerhetsåtgärder som de har vidtagit för att skydda era 

uppgifter. Det kan avse t.ex. informationssäkerhetspolicy, sekretessavtal med anställda, IT-

säkerhetspolicy, behörighetsstyrning och andra dokument och åtgärder. 

Utifrån av vad som framkommer om vilka säkerhetsåtgärder biträdena vidtagit och således 

vilken säkerhetsnivå som föreligger för skyddet av era personuppgifter, bedöma om ni 

fortsatt ska använda er av biträdet. 

Kommentar: Styrelsen har bedömt att denna typ av generell granskning inte är nödvändig, 

på grund av tidsbrist. Kontroll av respektive biträde har gjorts innan denne anlitades. När 

problem upptäcks (t ex med Vimeo) så övervägs direkt möjliga alternativ. 

Rekommendationer som berör Hemsidan 
DSO: Precisera och dokumentera samtliga ändamål för behandlingen av de registrerades 

personuppgifter 

Kommentar: Senast oktober 2022 

DSO: Dokumentera samtliga kategorier av registrerade som behandlas. 

Kommentar: Senast oktober 2022 

DSO: Komplettera registret med uppgift om vilket av undantagen i artikel 9 som förbundet 

stöder sin behandling av känsliga personuppgifter på. 

Kommentar: Senast oktober 2022 

DSO: Komplettera registret med kategorier av mottagare som personuppgifterna lämnas ut 

till t.ex. anlitade personuppgiftsbiträden. 

Kommentar: Senast oktober 2022 

DSO: Upprätta en alternativt komplettera befintlig gallringspolicyn så att den omfattar 

samtliga behandlingar och i förekommande fall olika typer av uppgifter som kräver olika 

gallringsfrister. 



 
Kommentar: Senast juni 2023, vid revidering av förbundets dokumenthanteringsplan. 

DSO: Komplettera registret med de ytterligare personuppgiftsbehandlingar som görs via 

hemsidan, däribland kontaktformulär, avvikelsehantering och system för nyhetsbrev med 

erforderliga uppgifter 

Kommentar: Senast oktober 2022 

DSO: Säkerställa att en behandling (kontakten via formuläret) inte villkoras av en annan 

behandling med andra ändamål. 

Kommentar: Senast oktober 2022.  

DSO: Använda allmänt intresse som laglig grund för behandlingen i kontaktformuläret och 

samtycke (med ”iklickbar” ruta) om ni ska behandla personuppgifterna för ett annat 

ändamål (utskick, såsom utvärdering av konferensen och meddelande om liknande 

arrangemang). 

Kommentar: Senast oktober 2022.  

De flesta ändringarna gällande hemsidan behöver göras för alla förbunden i länet. 

C. Plan (sammanfattning) för ännu ej genomförda åtgärder 

Senast oktober 2022 

- Bedöma och vid behov komplettera artikel 30-registret med saknade behandlingar 

- Mer genomtänkt hantering av filmer om deltagare, inklusive ev byte av plattform 

- Ändringar som berör uppgifter som hanteras från hemsidan (enligt ovan) 

Senast juni 2023 

- Revidera förbundets dokumenthanteringsplan 

 

Förslag till beslut: se protokoll från AU 220816 

 

 

Jönköping 220816 

Peter Hedfors 

förbundschef 


