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Inledning 

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet. 

Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att det finns en organisation som kan 

utföra det arbetet. För att säkerställa att arbetet fungerar och att personuppgifterna 

behandlas på ett korrekt sätt har ansvarig bland annat upprättat styrdokument som 

talar om hur behandlingen ska ske.  

 

Roller och ansvar  

Personuppgiftsansvarig 

Samordningsförbundet är personuppgiftsansvarigt och ansvarig för verksamhetens 

personuppgiftsbehandling och de åtgärder som krävs för att leva upp till tillämplig 

dataskyddslagstiftning. 

GDPR-ansvarig 

Förbundschefen har av styrelsen fått ansvar att kontrollera att förbundet följer GDPR, 

vilket innebär ansvar för det praktiska arbetet som krävs för att förbundet ska leva upp 

till dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning.  

Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet har en rådgivande och granskande roll och är inte ansvarig för den 

personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter.  

 

Rapportens innehåll  

• Statistik över förfrågningar från registrerade avseende deras rättigheter  

• Statistik över personuppgiftsincidenter  

• Status för åtgärdslistan till följd av tidigare genomförd nulägesanalys 

• Redovisning av vad som granskats under året  

• Granskningsplan för kommande år 

• Sammanfattning 
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Statistik 

Förfrågningar från registrerade  

Under perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 har 

personuppgiftsansvarig fått in två (2) förfrågningar från registrerade. Dessa handlade 

om att de registrerade ville avregistrera sig från utskick av mail. De registrerades 

mailadresser har raderats från listan för dessa utskick. 

Personuppgiftsincidenter  

Personuppgiftsansvarig har under perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 

december 2021 inte identifierat några personuppgiftsincidenter. 

 

Kommentar 

Det är svårt att avgöra om det finns incidenter som inte upptäckts eller om det faktiskt 

inte skett några personuppgiftsincidenter hos samordningsförbundet.  

 

Status för åtgärdslistan 

Uppföljning nulägesanalys 

Dataskyddsombudet har tidigare genomfört en nulägesanalys som redovisats till 

förbundet i en rapport. Nulägesanalysen omfattade 72 frågor som på olika sätt rör 

personuppgiftsansvarigs personuppgiftsansvar som följer av dataskyddsförordningen 

och kompletterande lagstiftning. Frågor besvarade med ”Ja” anses vara klara delar, 

”Nej/Delvis/Vet inte” innebär att det helt eller delvis återstår arbete och de som 

besvarats med ”Inte aktuellt” anses inte beröra den personuppgiftsansvariges 

verksamhet. I rapporten framgår vilka delar som fanns på plats och vilka delar som helt 

eller delvis kvarstod vid tidpunkten för genomförandet.  

De delar som helt eller delvis kvarstod att åtgärda sammanställdes i en åtgärdsplan. 

Åtgärdsplanen har därefter följts upp både under 2020 och 2021. Resultatet av 

uppföljningarna redovisas nedan.  

 

Resultat av uppföljningen av åtgärdsplanen 

Resultatet av uppföljningen visar nedan personuppgiftsansvariges status samt vilka 

åtgärder som kvarstår. 

 



 

©Copyright Insatt AB  all rights reserved  

4 (10) 

 

                 Version: 2020-04-30  

 

    

Status (totalt 72)  2020      2021 

Klara  45  45             

Arbete pågår  0  0 

Arbetet inte påbörjat  0  0 

Inte aktuella  21  21 

Beslut att inte 

genomföra åtgärden 

 6  6 

Tabell   Status för åtgärdsförslagen. 

 

Åtgärder som kvarstår i åtgärdsplanen 

Nr Åtgärd Status för åtgärden 

1. Överväg att upprätta rutiner för införande och 

underhåll av tekniska säkerhetsprodukter och -

metoder [6.3]. 

☐ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☒ Beslut att inte genomföra 

åtgärden samt motiv till beslutet: 

Motiv – tidsbrist. 
 

2. Överväg att upprätta rutiner för regelbunden testning 

av datasäkerhetsnivåer [6.3]. 

☐ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☒ Beslut att inte genomföra 

åtgärden samt motiv till beslutet: 

Motiv – tidsbrist. 

 

3. Överväg att ta fram en process för löpande 

riskvärdering av befintliga personuppgiftsbiträden. 

Särskilt vid behandling av känsliga uppgifter eller 

personnummer [7.3]. 

☐ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☒ Beslut att inte genomföra 

åtgärden samt motiv till beslutet: 

Motiv – tidsbrist. 
 

4. Överväg att utvärdera dataskydd och datasäkerhet för 

befintliga leverantörer. Särskilt vid behandling av 

känsliga uppgifter eller personnummer [7.3]. 

☐ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☒ Beslut att inte genomföra 

åtgärden samt motiv till beslutet: 

Motiv – tidsbrist. 

 

5. Komplettera befintlig process för att hantera av 

klagomål med sådana rättigheter som följer av 

☐ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  
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Förbundets styrelse har tidigare beslutat att inte genomföra åtgärderna samt motiven 

till besluten. Styrelsen har under 2021 fått ”Årsrapport 2020” presenterad för sig av 

förbundschefen, men inte omprövat kvarstående åtgärder.  

  

Kommentar 

Mot bakgrund av förbundets verksamhet och omfattning kan besluten vara rimliga mot 

bakgrund av att behandlingen omfattar få registrerade och få personuppgifter. 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. Avseende de åtgärder som handlar om hantering av registrerades 

rättigheter grundar sig beslutet i att förbundet behandlar få personuppgifter. Om 

förhållandena ändras bör förbundet överväga en annan bedömning. Mot bakgrund av 

motiven för besluten att inte genomföra återstående åtgärder rekommenderas 

styrelsen att årligen ompröva beslutet för respektive åtgärd. 

 

Genomförda granskningar 

Under året har granskning av samordningsförbundets tredjelandsöverföringar 

genomförts. Resultatet av granskningen sammanställs i denna rapport och följer nedan. 

 

Kartläggning tredjelandsöverföringar 

Mot bakgrund av EU-domstolens dom i Schrems II-målet1 och ogiltigförklarandet av 

Privacy Shield har en kartläggning över vilka åtgärder som den personuppgiftsansvarige 

har genomfört avseende överföring av personuppgifter till tredje land, gjorts.  

 
1 Mål C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems. 

dataskyddsförordningen: begäran om åtkomst/utdrag; 

begäran om rättning av felaktiga personuppgifter; samt 

begäran om information [9.3]. 

☒ Beslut att inte genomföra 

åtgärden samt motiv till beslutet: 

Motiv – få registrerade personer, 

få personuppgifter, låg risk - 

tidsbrist. 

 

6. Överväg att ta fram en dokumenterad strategi för 

uppföljning av förfrågningar och klagomål från 

registrerade [9.3]. 

☐ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☒ Beslut att inte genomföra 

åtgärden samt motiv till beslutet: 

Motiv – tidsbrist. 
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Rättsliga utgångspunkter 

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för 

någon i ett land utanför EU/EES-området. Exempel på överföring av personuppgifter till 

tredje land är när dokument som innehåller personuppgifter skickas per e-post till 

någon i ett land utanför EU/EES, när ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES 

anlitas eller då personuppgifter lagras på en server eller i en molntjänst som är baserad 

utanför EU/EES. Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater och EES-

länderna ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Av den 

anledningen kan personuppgifter fritt föras över nationsgränserna inom detta område 

utan begränsningar. Utanför EU/EES däremot finns inga generella regler som ger 

motsvarande garantier.  

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att överföra personuppgifter till tredje land.  

Ett exempel på när det är tillåtet är om det finns ett beslut från EU-kommissionen om att 

ett visst land utanför EU/EES säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå. Länder som EU-

kommissionen i dagsläget anser uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå är exempelvis 

Storbritannien, Japan och Sydkorea. Ett annat exempel på när det är tillåtet att föra över 

personuppgifter till tredje land är om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel 

genom användandet av standardavtalsklausuler (s.k Standard Contractual Clauses, SCC). 

I Schrems I och Schrems II ogiltigförklarade EU-domstolen användningen av 

överföringsmekanismerna Safe Harbor respektive Privacy Shield för överföringar av 

personuppgifter mellan EU och USA. I den senare domen bekräftade dock domstolen att 

andra undantag kan göra det tillåtet att överföra personuppgifter till ett tredje land 

nämligen om lämpliga kontraktuella skyddsåtgärder vidtagits; till exempel genom att 

använda SCC. När det gäller överföringar till USA slog domstolen fast att dessa 

standardavtalsklausuler som beslutats av EU-kommissionen bara utgör en del av 

skyddet som krävs. Som komplement till standardavtalsklausulerna behöver den 

personuppgiftsansvarige även säkerställa ytterligare skyddsåtgärder. För att ge ledning 

och exempel på vad sådana ytterligare skyddsåtgärder kan utgöras av har Europeiska 

Dataskyddsstyrelsen (EDPB) tagit fram riktlinjer2. Utöver standardavtalen behöver den 

personuppgiftsansvarige med andra ord även säkerställa någon form av teknisk 

säkerhet som omöjliggör för amerikanska rättsvårdande myndigheter att få tillgång till 

personuppgifterna. Det kan handla om kryptering, pseudonymisering eller 

anonymisering. Om uppgifterna krypteras ska krypteringsnyckeln finnas hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos en betrodd tredje part inom EU. Kryptering som 

ombesörjs av det amerikanska bolaget som behandlar personuppgifterna är inte 

 
2 Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with 

the EU level of protection of personal data. 
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tillräckligt enligt EDPB:s riktlinjer eftersom de då är tillgängliga för amerikanska 

underrättelsemyndigheter.  

Det pågår flera projekt där e-sam framför andra utreder dessa frågor och försöker hitta 

alternativ som möjliggör behandling inom i första hand Sverige och i andra hand inom 

EU/EES.  

 

Granskningen 

Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att säkerställa att det finns tillräckliga 

skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till ett tredjeland. 

Den personuppgiftsansvarige har inom ramen för granskningen redovisat i vilken 

omfattning en sådan kartläggning har genomförts. Finnvedens Samordningsförbund har 

till dataskyddsombudet inkommit med en PM över förbundets tredjelandsöverföringar. 

Resultatet sammanställs i tabellen Granskning tredjelandsöverföringar nedan. 

 

Granskning tredjelandsöverföringar 

Nr 

Kartläggning av åtgärder avseende 

tredjelandsöverföring  

Aktuell status  
(kryssa rutan för den status som 

stämmer för respektive åtgärd) Notering 

1. Vilka tredjelandsöverföringar sker idag 

Personuppgiftsansvarig ska kartlägga och 

dokumentera vilka tredjelandsöverföringar 

av personuppgifter som sker inom ramen 

för den personuppgiftsansvariges ansvar.  

☒ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☐ Beslut att inte genomföra 

åtgärden (ange motiv till 

beslutet) 

Webbservern för 

Insatskatalogen 

finns hos en 

leverantör i 

Storbritannien. Alla 

uppgifter är dock 

lämnade för att 

göras offentliga 

och av allmänt 

intresse. Vimeo 

överför uppgifter 

till tredjeland (USA) 

men publicering 

bygger helt på 

samtycke. 
Meetingzone 

överför uppgifter. 

Avtalet har sagts 

upp. 

1a Kartlägg särskilt om det sker några 

överföring av känsliga personuppgifter 

enligt artikel 9. 

☒ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

Inga sådana 

överföringar sker. 
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Rekommendation 

Det är viktigt att som personuppgiftsansvarig känna till vilka regler som gäller vid 

behandling av era personuppgifter i tredje land. Samordningsförbundet har en god 

insikt i vilka behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för den 

personuppgiftsansvariges ansvar. Det är positivt att den personuppgiftsansvariges 

kartläggning lett till vidtagna åtgärder i form av uppsägning av avtal med ett 

personuppgiftbiträde som överför personuppgifter till tredjeland (Meetingzone).  

Angående Insatskatalogen och att dess webbserver finns hos en leverantör i 

Storbritannien torde inte utgöra några problem så länge leverantören inte överför 

personuppgifter till underbiträden i tredje land, eftersom Storbritannien är ett land med 

så kallad adekvat skyddsnivå. 

Mot bakgrund av problematiken med IT-lösningar som tillhandahålls av amerikanskägda 

bolag ska det, utifrån samordningsförbundets lämnade uppgifter, påpekas att det 

faktiskt finns risk att personuppgifter som förbundet ansvarar för överförs till USA. Av 

förbundets kommentarer framgår en tvetydighet genom angivandet att 

☐ Beslut att inte genomföra 

åtgärden (ange motiv till 

beslutet) 

2. Personuppgiftsbiträdesavtal  

Säkerställ att aktuella 

personuppgiftsbiträdesavtal reglerar 

huruvida biträdet får överföra 

personuppgifter till ett tredjeland eller inte.  

☒ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☐ Beslut att inte genomföra 

åtgärden (ange motiv till 

beslutet) 

Alla PUB-avtal 

reglerar att 

överföring inte får 

ske utan 

godkännande. 

Microsoft har 

generella regler på 

sina hemsidor som 

intygar att 

överföringar inte 

sker. 

3.  Personuppgiftsbiträdesavtal  

Säkerställ att biträdesavtalets beskrivning 

av rätten till tredjelandsöverföring 

stämmer överens med den behandling 

som faktiskt sker.  

☒ Klar 

☐ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☐ Beslut att inte genomföra 

åtgärden (ange motiv till 

beslutet) 

Enligt avstämning 

per mail med 

samtliga parter 

som förbundet har 

PUB-avtal med, så 

sker inga 

överföringar till 

tredje land. 

4. Tredjelandsöverföring 

Vid förekomst av överföring av 

personuppgifter till tredje land, kartlägg 

vilka kompletterande skyddsmekanismer 

som skyddar personuppgifter.  

☐ Klar 

☒ Arbete pågår  

☐ Inte påbörjad  

☐ Beslut att inte genomföra 

åtgärden (ange motiv till 

beslutet) 

Ej aktuellt eftersom 

sådana 

överföringar inte 

sker. 
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tredjelandsöverföringar inte görs och även att de görs; i det senare fallet genom Vimeo, 

men att publiceringen då bygger på samtycke. Frågor uppstår om samtycket till 

publicering även omfattar överföringen av personuppgifter till USA. Det framgår inte 

heller om personuppgifterna lagras på servrar inom EU eller utanför. Jag 

rekommenderar därför att en djupare undersökning görs 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. 

 

Granskningsplan 2022 

Följande granskningar planeras utföras under 2022. Detta utesluter inte att ytterligare 

granskningar kan komma att genomföras vid behov. 

 

Registerförteckning 

Samordningsförbundets förteckning över personuppgiftsbehandlingar, det så kallade 

artikel 30-registret kommer att granskas under 2022. Registret innehåller mycket 

information som ger en ganska bra bild av huruvida den personuppgiftsansvarige lever 

upp till de grundläggande principerna.  

Omfattning:  Granskningen kommer att omfatta dels en generell översyn av registrerade 

behandlingar dels en granskning av några utvalda 

personuppgiftsbehandlingar.  

Tid: Andra kvartalet 2022. 

 

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. 

- Samordningsförbundet har en liten verksamhet. De största riskerna med 

samordningsförbundets verksamhet avseende personuppgiftsbehandling är de 

personer som får stöd och insatser av förbundets medlemmar. Med 

utgångspunkt i riskerna är det därför viktigt att samordningsförbundet så långt 

det är möjligt fortsatt hanterar avidentifierad eller pseudonymiserad data, vilket 

ligger i linje med minimeringsprincipen som utgör en av de grundläggande 

principerna i dataskyddsförordningen. 
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- 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.  

- 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. 

- Granskningen som dataskyddsombudet kommer att genomföra under 2022 

omfattar artikel 30-registret. 


