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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Oskar Anlend 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-09-27   
 

 
 
 
 
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. 
 
En personuppgiftsincident har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet 
under tidsperioden 5 mars 2022 till och med 26 september 2022. 
Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som behöver 
vidtas på sikt. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2022 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för 

perioden 5 mars 2022 till och med 26 september 2022. 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för 
perioden från 2022-03-05 och till 2022-09-26 

Sektor eller funktion -  
Verksamhet/Enhet 

Datum när 
incidenten 
inträffade 
 

Typ av incident Vidtagen åtgärd Anmäld till 
Integritetskydd
smyndigheten 
(ja eller nej) 

Stödfunktioner 
 

    

Kansli 
 

2022-08-29 Inför sammanträde i 
kommunstyrelsen 
publicerades, som brukligt, 
tjänsteskrivelse med bilagor på 
kommunens hemsida. Ena 
bilagan innehöll 
dock personuppgifter av en art 
och omfattning som inte var 
lämplig att publicera. Det rörde 
sig om 56 cv:n innehållande 
uppgifter om bl.a. 
namn, adresser, utbildning och 
yrkeserfarenhet på anställda 
vid ett äldreboende.  

Kansliet 
avpublicerade 
handlingarna 
direkt när 
vi fick kännedom 
om att de 
publicerats på 
hemsidan. 
Bolaget, vid vilket 
personerna är 
anställda, har 
informerats om 
såväl 
publiceringen som 
avpubliceringen. 
Incidenten har 
tagits upp internt 
inom kansliet för 
att säkerställa att 
framtida 
publiceringar går 
rätt till. 

Ja. Inkommet 
svar 22 
september 2022 
att IMY avslutar 
ärendet som rör 
anmälan.  
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