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1 Inledning 

 

 
Denna rapport är författad av dataskyddsombudet hos Idrott och 
föreningsförvaltningen, Johan Bergström. Skyldigheten att författa denna 

rapport framgår av artikel 29-arbetsgruppens1 Riktlinjer om dataskyddsombud, 

16/SV, WP 243 rev.01.  
 

Förslagen till åtgärder i denna rapport är med röd text och fetstil.  

 

Tyvärr är det något oklart vad denna rapport ska innehålla då det inte finns 
något skrivet om detta i regelverket eller i vägledningarna från 

Datainspektionen eller andra myndigheter. Utgångspunkten för denna rapport 

bör dock rimligen vara vad rollen som dataskyddsombud innefattar. Så här 
skriver Datainspektionen med utgångspunkt i reglerna i 

dataskyddsförordningen, nedan benämnt ”GDPR”, under rubriken ”Vad gör ett 

dataskyddsombud?”  
 

”Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka 

att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 

• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 

• informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska också 

• ge råd om konsekvensbedömningar 

• vara kontaktperson för Datainspektionen 

• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 

• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.” 

 
Regelverket i GDPR syftar till att förbättra individers skydd av den personliga 
integriteten i samband med att personuppgifter om dessa behandlas. Det faller 

sig därför naturligt att denna rapport innehåller en övergripande redogörelse för 

de åtgärder som har vidtagits under 2020 såvitt avser efterlevnaden av 
regelverket i GDPR. Rapporten bör också innehålla kvarstående problem inom 

olika områden med förslag på förbättringsåtgärder. Metodiken som har valts i 

denna rapport är att per varje delområde i GDPR gå igenom vidtagna åtgärder, 

påpeka brister, och lämna förslag på hur bristerna kan åtgärdas. Som nämndes 
tidigare i denna rapport är förslagen till åtgärder markerade med röd text och 

fetstil.    

 
Bilagor. 

 
1 Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG, det gamla direktivet som 
låg bakom tidigare personuppgiftslagen. Den var ett oberoende rådgivande EU-organ i 
frågor rörande dataskydd och integritet. Denna arbetsgrupp har i och med GDPR nu 
upphört och ersatts av EU-organet Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättades i 
och med GDPR, med liknande arbetsuppgifter som tidigare arbetsgruppen. Europeiska 
dataskyddsstyrelsen ska bland annat bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per varje 
EU-land.  
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Bilaga 1 Granskningsrapport utbildning och kunskap inom dataskydd IOFF, 1.0 

Bilaga 2 Idrotts- och föreningsförvaltningens anvisning för dataskydd 
 

1. UPPRÄKNING AV VILKA DELOMRÅDEN SOM KOMMER ATT 
BEHANDLAS I RAPPORTEN 

Nedan finns en förteckning över vilka delområden i GDPR som kommer att 
avhandlas i denna rapport. Siffran innan varje delområde precis här under visar 

under vilken punkt i rapporten som detta avhandlas.  

 

2. Hur har Idrott och föreningsförvaltningen förtecknat upp sin 

personuppgiftsbehandling, registerförteckningen?  
3. Hur har Idrott och föreningsförvaltningen gjort med informationstexter 

till sina registrerade?  

4. Hur har Idrott och föreningsförvaltningen löst frågan om de 
registrerades rättigheter, registerutdrag, radering och rättelse?  

5. Hur har Idrott och föreningsförvaltningen löst frågan om 

incidentrapportering   
6. Leverantörsperspektivet. Främst, vad är status när det gäller tecknade 

och icke tecknade biträdesavtal med biträden?  

7. Årets fokuskontroll: Utbildningsinsatser och kompetensnivå inom 

dataskydd 
8. Sammanfattad bedömning 

 
2. HUR HAR IDROTT OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN 

FÖRTECKNAT UPP SIN PERSONUPPGIFTSBEHANDLING, 
REGISTERFÖRTECKNINGEN?  

 

Idrott och föreningsförvaltningen är enligt GDPR skyldig att föra ett register, 

eller med ett annat ord en förteckning, över behandlingar av personuppgifter. 

Detta register ska upprättas skriftligen, vara tillgängligt i elektroniskt format 
och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för 

tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Vad som ska finnas med i 

förteckningen beskrivs i artikel 30 i GDPR. 

Dataskyddsombudet har genom läsbehörighet i registersystemet Draftit som 
Göteborgs stad använder för ändamålet möjlighet att följa arbetet med registret 

vilket utgör den av GDPR kravställda registerförteckningen. 

Dataskyddsombudet har också via avstämning med förvaltningens 
dataskyddskontakter fått ta del av arbetet som genomförts under året och varit 

medbjuden att ge råd och stöd i detta arbete vid behov. Förvaltningens 

dataskyddsorganisation har under året arbetat hårt för att föra in behandlingarna 
i systemet och har idag 83 registrerade behandlingar.  

 

Förvaltningen har genom en utveckling av dataskyddsorganisationen 

lyckats kartlägga och dokumentera sina behandlingar väl i 

registersystemet Draftit som dataskyddsförordningen kräver. Detta är ett 

område som har prioriterats under 2020 och något man nått stor framgång 

med. Dataskyddsorganisationen har också ett uppdrag att kontinuerligt 
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uppdatera och fylla på behandlingar när organisationen förändras och nya 

behandlingar påbörjas. Detta är positivt och ett effektivt sätt att kartlägga 

och följa upp verksamhetens utveckling. Organisationens struktur bygger 

på att det finns redogörare från samtliga enheter som ansvarar för att 

signalera när organisationen förändras så att personuppgiftsregistret kan 

uppdateras. Också detta är positivt då det sprider kunskap om 

dataskyddsarbetet i förvaltningen och varje enhet får bra kontroll och 

kvalité över sina behandlingar.  

 

Personuppgiftsregistret är en grundbult i dataskyddsarbetet och ska spegla 

både förvaltningens integritetspolicy och kan användas vid genomförande 

av konsekvensbedömningar i enlighet dataskyddsförordningen.  

 

 
3. HUR HAR IDROTT OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN 

GJORT MED INFORMATIONSTEXTER TILL SINA 
REGISTRERADE?  

 

De registrerade har rätt att få information när hens personuppgifter behandlas. 

Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av Idrott och 

föreningsförvaltningen såväl när uppgifterna samlas in som när den registrerade 
annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska 

ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande 

(en personuppgiftsincident) hos förvaltningen och det finns risk för till exempel 

identitetsstöld eller bedrägeri. Informationen ska tillhandahållas den registrerade 
kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) 

och med ett tydligt och enkelt språk. I GDPR anges utförligt vilken information 

som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den 
personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för och ändamålet med 

behandlingen. 

Förvaltningens Integritetspolicy finns publicerad på förvaltningens hemsida. 

Där presenteras tydligt hur förvaltningen behandlar personuppgifter inom 

förvaltningens olika ansvarsuppdrag. För anställda finns en motsvarande 
publicering på intranätet.  

 

 
Förvaltningen har en Integritetspolicy som dataskyddsförordningen 

kräver. 

 

Informationstexterna som ligger publicerade är väl dokumenterade efter 

verksamhetens olika delar. Integritetspolicyn ska vara synkroniserad med 

personuppgiftsregistret och efter det genomförda arbetet med 

personuppgiftsregistret vore det bra att följa upp och säkerställa så att 

informationstexterna matchar registret. 
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4. HUR HAR IDROTT OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN LÖST 
FRÅGAN OM DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER, 
REGISTERUTDRAG, RADERING, RÄTTELSE MM?  

 

Varje hos Idrott och föreningsförvaltningen registrerad person har rätt att vända 

sig till förvaltningen och bland annat:  

a) Få ut ett registerutdrag, alltså i detalj få veta vilka uppgifter 

förvaltningen har om individen.  

b) Begära att personuppgifterna som avser hen ska raderas. 

c) Begära att personuppgifterna som avser hen ska rättas. 

Under vissa förutsättningar i GDPR ska Idrott och föreningsförvaltningen gå 

med på de registrerades begäranden enligt ovan.  

Dataskyddsombudet har efterfrågat förvaltningens rutiner för hur dessa 

begäranden ska hanteras. I dagsläget har förvaltningen inga dokumenterade 

rutiner hur dessa ska hanteras.  

Dataskyddsombudet har nu i november 2020, i samband med författandet av 

denna rapport, varit i kontakt med förvaltningens dataskyddskontakter, de har 

inte stött på något fall under året där registrerade velat utöva sina rättigheter.  

Sammanfattningsvis verkar det inte ha varit något egentligt intresse från de 
registrerades att utöva sina här angivna rättigheter.  

 
 
Förslag till åtgärd 

 

Att bygga in även detta i framtida årsplanering. Se över processen vilka 

system som ska sökas igenom och ta fram en struktur hur exempelvis ett 

registerutdrag ska se ut. Det är bra att ta fram även detta parallellt med 

övrigt dataskyddsarbete som genomförs så förvaltningen är väl förberedd 

när en sådan begäran inkommer. 

 
5. HUR HAR IDROTT OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN LÖST 

FRÅGAN OM INCIDENTRAPPORTERING  

För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt GDPR är det viktigt att 

organisationer som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för att kunna 

upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. Denna skyldighet är 

en nyhet i GDPR, fanns inte i gamla personuppgiftslagen. 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för 

människor. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina 

personuppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: 

• diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning 

• finansiell förlust 

• brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 
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En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller 

flera registrerade personer har 

• blivit förstörda 

• gått förlorade på annat sätt 

• kommit i orätta händer. 

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen 

är det personuppgiftsincidenter. Notera att även personuppgiftsincidenter som 

inte är allvarliga, t.ex. att någon har tappat bort sin mobiltelefon som det inte 

går att logga in på eller råkat skicka ett mejl till fel person utan känsligt 
innehåll, ska rapporteras enligt förvaltningens rutiner för detta. Däremot 

behöver dessa inte rapporteras in till Datainspektionen.  

En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade 

personer. De kan råka ut för till exempel ekonomisk skada eller kränkning av 

sina friheter och rättigheter (se här ovan exempel på hur registrerade kan 
drabbas, begreppet friheter och rättigheter är dock vagt). En 

personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka 

tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter. Det kan dessutom 

leda till sanktionsavgifter. 

Idrott och föreningsförvaltningen måste anmäla vissa typer av 
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, om det finns någon även liten 

risk att incidenten kan innebära ett problem för den registrerade. Anmäl 

personuppgiftsincidenten inom 72 timmar efter det att överträdelsen har 
upptäckts. Anmälan gör det möjligt för Datainspektionen att bland annat bevaka 

vad förvaltningen gör för att motverka negativa effekter. 

För att lyckas med att identifiera och agera när en personuppgiftsincident 

inträffar krävs framför allt två saker. En bra rutin och utbildad personal. 

Detta är något som förvaltningen lagt krut på under året och dels stärkt sin 

organisation kring dataskydd vilket är ett bra sätt att göra hela 

förvaltningen uppmärksammad på dataskyddsfrågorna samt att låta 

respektive enhet bevaka sina områden. Kunskap är dock en färskvara så 

det är bra att även i framtiden ha med information kring 

personuppgiftsincidenter i framtida utbildningsinsatser i dataskydd.  

Sedan kan organisationen också fundera på hur förvaltningen internt ska 

följa upp era incidenter. För framtiden kan organisationen styra om 

ledningsgruppen eller eventuellt nämnden vill ha en avstämning i hur 

många personuppgiftsincidenter som hanterats på förvaltningen och vilka 

områden som är drabbade samt vilka åtgärder som vidtagits. Detta är ett 

sätt att ännu mer utveckla hur förvaltningen hanterar och följer upp 

dataskyddsarbetet. 

 

6. LEVERANTÖRSPERSPEKTIVET. FRÄMST, VAD ÄR STATUS 
NÄR DET GÄLLER TECKNADE OCH ICKE TECKNADE 
BITRÄDESAVTAL MED BITRÄDEN?  
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Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller 

personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka 

ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. 
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning, t.ex. en IT-leverantör. Den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat 
biträdesavtal. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal 

ska innehålla. 

I det styrande dokumentet som Idrott och förningsförvaltningen beslutat om 

finns ett stycke med om vad ett personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla samt 

att det är systemägaren som ska se till och följa upp att det finns ett gällande 
biträdesavtal när detta är nödvändigt. Dataskyddskontakterna bedömer att 

förvaltningen har PuB-avtal för de flesta förhållanden som kräver det. 

  
Förvaltningen bör följa upp och strukturera biträdesavtalen så det går att 

få en överblick över vilka biträdesavtal som finns tecknade. Detta bör 

också följas upp i dataskyddsorganisationen så de kan bevaka så att varje 

enhet ser över biträdesavtalen med jämna mellanrum så de är uppdaterade 

efter faktiska förutsättningar. Men också för att få kontroll om det finns 

områden som saknar biträdesavtal.  

 

7. ÅRETS FOKUSKONTROLL: UTBILDNINGSINSATSER OCH 
KUNSKAPSNIVÅ INOM DATASKYDD 

 

Målsättningen från dataskyddsombudet är att framgent producera en 

sammanfattande rapport årligen samt en eller två fokusområden där 
dataskyddsombudet kikar lite djupare på specifika områden. Dataskyddsenheten 

håller på att arbeta fram en årsplanering som ska skickas ut i början av 2021 där 

planering inför kommande år presenteras från dataskyddsombudet sida. 
 

Se bilaga 1 för att läsa rapporten angående årets fokusområde. 

 

8. SAMMANFATTAD BEDÖMNING 

Förvaltningen har under året arbetat hårt med att få ett uppdaterat 

personuppgiftsregister detta är mycket bra och en grundförutsättning för att 

lyckas med dataskyddsarbetet. Parallellt har förvaltningen satt en tydlig 

organisation kring hur dataskyddsfrågorna ska omhändertas och slagit fast en 

anvisning hur förvaltningen ska arbeta med dataskydd se Bilaga 2. Detta är 

mycket positivt och ger nu goda förutsättningar att komma vidare 2021. För att 

ta sig vidare bör förvaltningens dataskyddsorganisation ta fram en intern årsplan 

där årets insatser presenteras både i form av utbildning och vilka stödjande 

dokument eller information som ska ses över 2021. Förvaltningen bör också 

fundera på i vilken utsträckning ledningen ska få information om hur arbetet 

fortlöper i form av antal rapporterade incidenter eller genomförda 

konsekvensbedömningar eller status när det gäller biträdesavtal.  
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Slutord från dataskyddombudet. 

Överlag så tycker jag Idrott och föreningsförvaltningen har kommit långt med 

dataskyddsarbetet under 2020. Trots rådande pandemi har förvaltningen lyckats 

uppdatera sitt register samt ta fram en tydlig dataskyddsorganisation samt 

anvisning hur arbetet ska gå till. Kommunikationen mellan dataskyddsombudet 

och förvaltningens dataskyddskontakter har fungerat mycket bra och generellt 

så har förvaltningens strategi för dataskydd stärkts. Med detta sagt så har 

förvaltningen en bit kvar för att efterleva dataskyddsförordningens samtliga 

delar så det är viktigt att kämpa vidare i samma takt 2021 för att komma ikapp 

med exempelvis konsekvensbedömningar, biträdesavtal och uppföljningar. 

      

Johan Bergström, dataskyddsombud Idrott och föreningsförvaltningen.  

 

 


