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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Oskar Anlend 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-07   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS5 002 

 

 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 2018 och syftar till att skydda 
den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen är därtill 
personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer av 
kommunstyrelsens samordningsansvar. 
 
Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgiftsincident en 
säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust 
eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter 
ska alla personuppgiftsincidenter rapporteras skyndsamt. Det gäller även om 
incidenten hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att 
personuppgiftsincidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och 
friheter ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar 
efter det att den har upptäckts. 
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet 
anmäls till kommunstyrelsen två gånger per år (april och oktober) och 
redovisas i förteckningen Anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 
Fyra personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens 
verksamhet under tidsperioden 28 september 2021 till och med 4 mars 2022. 
Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som behöver 
vidtas på sikt. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för 

perioden 28 september 2021 till och med 4 mars 2022. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för 
perioden från 2021-09-28 och till 2022-03-04 

Sektor eller funktion -  
Verksamhet/Enhet 

Datum när 
incidenten 
inträffade 
 

Typ av incident Vidtagen åtgärd Anmäld till 
Datainspektion
en 
(ja eller nej) 

Stödfunktioner 
 

    

Ekonomi och 
upphandling 
 

2022-02-17 Medarbetare fick e-post med 
chefens namn som avsändare 
och hela hennes e-post, dock 
med avslut @dr.com. 

Ingen åtgärd Nej 

Sektorn för 
socialtjänst 

    

Miljöförvaltningen, 
tillståndsenheten, 
Göteborgs stad 
(utför tjänster åt 
Härryda kommun enligt 
samverkansavtal) 
 

Oklart En innehavare av 
serveringstillstånd enligt 
alkohollagen fick åtkomst till e-
tjänsten ”anmälan om 
serveringsansvarig” varpå hen 
noterade att hen fått tillgång till 
namn och personnummer på 
alla som varit anmälda som 
serveringsansvariga sedan 
2012 på det aktuella objektet 
(restaurangen). Det har efter 
att incidenten upptäcktes 
konstaterats att detsamma 
gäller samtliga objekt i det 
aktuella registret. Det betyder 
att samtliga innehavare av 
serveringstillstånd har fått 
tillgång till uppgifter om 
tidigare serveringsansvariga 
på sina respektive objekt. 

Hanterat av 
Miljöförvaltningen, 
Göteborgs Stad 

Ja 

Sektorn för 
samhällsbyggnad 

    

Trafik 2022-02-09 Inbrott på kontoret då nio 
datorer och två mobiltelefoner 
stals.  

Ärendet är 
polisanmält. 
Utrustningen är 
spärrad via IT-
funktionen och 
alla har bytt till 
nya lösenord. 

Nej  
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Sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 
 

    

Städservice 2021-11-19 Den 23 november skickade 
kommunens postdistributör ett 
e-postmeddelande till 
kommun@harryda.se och 
förklarade att brev blivit stulna. 
Ett brev identifierades som att 
det skickades från Härryda 
kommun och leverantörens 
postscanningsmaskin har 
fotograferat brevet. Brevet 
innehöll en tidrapport som 
skickats till en medarbetare 
anställd på sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd 
(städservice).  

Städservice har 
identifierat vem 
som skickat 
brevet och det har 
återskapats och 
skickats om till 
den anställde. 
Medarbetaren har 
blivit informerad 
om händelsen av 
sin närmsta chef. 

Nej 
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