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1. Inledning 
Denna checklista är framtagen för att stödja verksamheten i sitt arbete med att säkerställa 
en följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning (DSF) från den 25 maj 2018 då denna 
förordning börjar tillämpas.  
 
Det är av stor vikt att ni dokumenterar och sparar er arbete, särskilt beslut och underlag för 

beslut. 

2. Utse dataskyddsombud 

Syfte 

Förordningen föreskriver att alla myndigheter ska ha ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet (DSO) ska delta i informationskartläggning och risk- och 

sårbarhetsanalyser och i övrigt delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. Det är 

därför lämpligt att DSO redan nu får vara med i det förberedande arbetet. 

 

Metod 
Nedanstående beskriver vad som bör ligga till grund och övervägas när den 
personuppgiftsansvarige ska utse DSO. Det kan bli aktuellt att ta in en ny medarbetare 
alternativt se till att utvald befintlig medarbetare får adekvat utbildning.  
 

Dataskyddsombudet ska ha yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sakkunskap om 

lagstiftning och praxis avseende dataskydd. DSO är verksamhetens kontakt gentemot de 

registrerade och tillsynsmyndigheter. Den personuppgiftsansvarige ska: 

• Tillhandahålla de resurser som krävs för att ombudet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter 

• Upprätthålla ombudets sakkunskap 

• Inte låta ombudet bli föremål för sanktioner eller avsättas på grund av att ombudet 
utför sitt uppdrag 

• Tillse att ombudet rapporterar direkt till den personuppgiftsansvarige eller dennes 
högsta förvaltningsnivå 

 

3. Informationskartläggning 

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att specifikt gå igenom er personuppgiftsbehandling (pu) och 

kartlägga var era personuppgifter finns och hur de hanteras. 

 

Med begreppet informationsbärare avses t.ex. system och IT-lösningar som är aktuella för 
definierad pu-behandling. De gäller således att genomgående beakta och beskriva i vilket 
kontext informationen hanteras som t.ex. internt på en avdelning, i öppna miljöer, över 
internet, i mobiltelefoner etc. 
 
 
 
 

 

Metod 
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A. Dela in förvaltningen/bolaget i lämpliga (hanterbara) väl avgränsade verksamhetsdelar 

företrädesvis processer. Tydliggör per verksamhetsdel vem som är informationsägare 

(följer verksamhetsansvaret). Följande underlag kan vara till hjälp för att göra en lämplig 

indelning  

• Processkartläggningar 

• Processbeskrivningar 

• Verksamhetsplaner 

• Mål- och inriktningsdokument 

• Klassificeringsstruktur (del av processorienterad informationsredovisning) 
 

B. Genomför en informationskartläggning för respektive avgränsad verksamhetsdel. För 

arbetet med DSF är det endast pu-hanteringen som behöver kartläggas. Ett råd för 

arbetet med att få reda på var i verksamheten pu hanteras är att utgå från ovan nämnda 

underlag samt även kompletterande underlag såsom: 

• Dokumenthanteringsplaner 

• Genomförda informationsklassningar 

• PuL-databasen 

• Stadsrevisionens IT-kartläggning 

• IT-förteckningen i arkivbeskrivningen 
 

C. Gruppera informationen för att underlätta informationsklassningen. Beskriv vilken typ av 

pu som finns i respektive grupp. Speciellt viktigt är att tydliggöra känsliga/särskilda pu så 

som:  

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i fackförening 

• Hälsa 

• Biometriska och genetiska uppgifter 

• Sexuell läggning/sexualliv 

• Uppgifter om fällande domar, överträdelser och tidigare brott 
 
 

D. För respektive pu-behandling – tydliggör vilka informationsbärare som används. Ta hjälp 

av befintliga beskrivningar så som: 

• PuL-databasen 

• Stadsrevisionens IT-kartläggning 

• IT-förteckningen i arkivbeskrivningen 

• Dokumenthanteringsplan 

• Redan genomförda informationsklassningar etc. 

• Leverantörsavtal, PuB-avtal etc. 
Kom ihåg att ta med pu om själva användarna exempelvis till en IT-lösning 

 

E. För de pu som hanteras i kommungemensamma administrativa tjänster behöver ni inte 

dokumentera vilka informationsbärare som används i respektive tjänst utan endast 

dokumentera tjänstens namn och aktuell pu-behandling. Intraservice ansvarar för att 

dokumentera och upprätthålla aktuella uppgifter avseende de IT-lösningar som nyttjas i 

respektive tjänst 
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F. Glöm inte pu i löpande text, s.k. ostrukturerade personuppgifter som är undantagna från 

PuL:s hanteringsregler såsom e-post, excel, word etc. Tydliggör vilka informationsbärare 
som hanterar pu i löpande text. 
 

G. Det är viktigt att också få med den hantering av pu som verksamheten har i 

tjänster/lösningar som sker externt/ute på internet (molntjänster) och som inte går via 

intraservice. Gäller såväl sanktionerad dvs. formellt beställd och avtalad tjänst liksom ej 

sanktionerade tjänster som utgörs av medarbetarnas ”egna” lösningar (s.k. ”skugg IT”) 

såsom t.ex. dropbox. 

Mer information: 

För introduktion till informationssäkerhetsarbete se stadens stöddokument  

”Råd – metodikbeskrivning för säker informationshantering” och speciellt de två första 

avsnitten (”Introduktion till …” och ”Översiktlig beskrivning…”). 

Se även stöddokumentet ”Råd för hur man genomför en informationsklassning” där framför 

allt de nio första bilderna tar upp informationskartläggning. 

 

4. Informationsklassa 

 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att tydliggöra och definiera vilken typ av pu det är frågan om för 

respektive pu-behandling. 

 

Metod 
A. Känsliga/särskilda pu klassas i nivå 2 avseende konfidentialitet och riktighet 

 

B. För övriga pu bedöm konsekvenser vid förlust och oönskad förändring, tillgång eller 

spridning av informationen. Om konsekvenser bedöms bli allvarliga gäller nivå 2 

annars nivå 1. 

Exempel på allvarliga konsekvenser: 

• Långa och allvarliga avbrott i verksamheten där processproblem måste hanteras 
med stöd av extern hjälp. Stora förseningar. 

• Avgörande betydelse för verksamhetens trovärdighet 

• Har stor ekonomisk påverkan (t ex kostnader för att återställa, återskapa, ersätta 
etc.) 

• Missnöjd nyttjare/brukare/kund överväger att lämna och övergå till konkurrent 

• Nyttjare/brukare/kunder kan drabbas av allvarlig fysisk eller psykisk skada. I värsta 
fall dödsfall 

• Stor påverkan på personal. Medarbetare befaras att på lång sikt lämna företaget/bli 
sjukskriven/drabbas av allvarlig fysisk eller psykisk skada. Kan leda till dödsfall 

 

Mer information: 
Se aktiviteterna från bild 10 i stöddokumentet ”Råd för hur man genomför en 
informationsklassning”   

 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/39b1f986-9c70-44f2-8fd3-2331b92920b2/R%C3%A5d+-+Metodik+s%C3%A4ker+infohantering+1.1.ppsx?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/4d48cfa3-7f12-4ee6-9573-37c829a7391d/R%C3%A5d+-+genomf%C3%B6rande+av+en+informationsklassning+1.1.ppsx?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/4d48cfa3-7f12-4ee6-9573-37c829a7391d/R%C3%A5d+-+genomf%C3%B6rande+av+en+informationsklassning+1.1.ppsx?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/4d48cfa3-7f12-4ee6-9573-37c829a7391d/R%C3%A5d+-+genomf%C3%B6rande+av+en+informationsklassning+1.1.ppsx?MOD=AJPERES&CVID=
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5. Riskanalys samt beslut om åtgärder 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att bedöma de risker som pu-behandlingen medför för att på så 

sätt kunna tydliggöra lämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna ska alltid sättas i 

relation till riskerna. 

 

Metod 
Genomför en riskanalys för respektive tidigare definierad verksamhetsdel (ref. 3A ovan) där 

pu hanteras. Rekommendationen är att genomföra arbetet enligt stöddokumentet ”Råd för 

riskanalys avseende informationssäkerhet”. (Hänvisningar som görs i punkterna A till J 

nedan återfinns i detta dokument). Viktigt förberedelsearbete är att fylla i avsnitt 3 (se nedan) 

i detta dokument där följande medskick är att beakta speciellt: 

A. När det gäller ändamål för behandling (avsnitt 3.4.1) gäller följande som ska beskrivas   

• Ett särskilt och uttryckligt samt berättigat och fastställt ändamål med behandlingen. 
Saknas det ett formellt beslutat ändamål måste detta tas fram. 

 
B. När det gäller typ av pu (avsnitt 3.4.2) ska det utöver själva pu även beskrivas 

• Att pu-behandlingen har minimerats till att endast gälla de uppgifter som är adekvata 
och relevanta för ändamålet 

• Att insamlade pu endast bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet. Ange 
uppskattad tidsperiod 
 

C. När det gäller tillåten behandling (avsnitt 3.4.3) för en kommun kan följande exempel 
vara aktuell grund för detta: 

• Samtycke som ur ett DSF-perspektiv bör vara skriftligt 

• Nödvändigt för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras 

• Nödvändigt fullgöra rättslig förpliktelse 

• Skydda intressen av grundläggande betydelse för registrerade eller annan fysisk 
person 

• En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras eller som ett led i 
myndighetsutövning  

• Intresseavvägning vilket dock ej kommer att gälla myndigheter.  
I detta avsnitt ska det också tydliggöras att åtkomst till pu endast ges till de som har ett 
uttryckligt behov för sitt tjänsteutövande. 
 

D. Enligt DSF ska Dataskyddsombudet rådfrågas och övervaka riskanalysen. Gör så och 
dokumentera detta i avsnitt 5.2 
 

E. Enligt DSF ska synpunkter från de registrerade inhämtas i samband med riskanalysen 
när det är lämpligt. Dokumentera hur ni gör 

 
F. Hanteras pu av extern part är avsnitt 4.2 om avtal/överenskommelser av stor vikt att 

belysa 
 

G. Det är risker gällande förlust och oönskad förändring/tillgång/spridning av pu som ska 
bedömas 

 
H. En viktig utgångspunkt för sannolikhets- och konsekvensbedömningen är att säkerheten 

uppfyller säkerhetsnivå 1 för hantering av pu generellt samt att säkerhetsnivå 2 uppfylls 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/ab9c47bd-1108-4989-8bda-7abc4761ef06/R%C3%A5d+f%C3%B6r+riskanalys+avseende+informationss%C3%A4kerhet+ver+1.3.docx?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/ab9c47bd-1108-4989-8bda-7abc4761ef06/R%C3%A5d+f%C3%B6r+riskanalys+avseende+informationss%C3%A4kerhet+ver+1.3.docx?MOD=AJPERES&CVID=
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för hantering av känsliga/särskilda pu avseende konfidentialitet och riktighet (att det 
förhåller sig på detta vis verifieras i nästa steg). 

 
I. Pseudonymisering eller kryptering är riskminimeringsåtgärder som bör användas. 

 
J. Det krävs samråd med tillsynsmyndigheten(DI) om man i riskhantering inte klarar av att 

minska en hög risk (ligger kvar på ”rött”) trots införda åtgärder. Innan kontakt tas med 
DI, stäm av med Dataskyddsombudet (fram till 25 maj, 2018 kan även SLK:s 
projektorganisation kontaktas). 
 

6. IT och informationssäkerhetskontroller 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att följa upp riskhanteringsplan/åtgärdsplan samt att verifiera 

säkerheten. Verifieringarna ska beskriva HUR kraven uppfylls! 

 

Metod 
A. Riskhanteringsåtgärderna som finns preciserade i riskanalysrapporten ska följas upp så 

att de införs enligt beslut. Verifiera även att punkterna 5A-F (ovan) är säkerställda. 
För att säkerställa hanteringen av pu (speciellt för pu i löpande text) är det viktigt att 
kontrollera att följande är tydliggjort i användarinstruktioner  

I. Syfte och ändamål med pu behandlingen  
II. Vilka kategorier av pu som är tillåtna att behandla i respektive processteg och  

informationsbärare  
III. Att endast de definierade informationsbärarna får användas för hantering av pu i 

respektive processteg 
 

B. Kontrollera om bevarande/gallringsbeslut finns för informationen. Saknas gallringsbeslut 
ska en gallringsutredning göras och en framställan om gallring skickas till 
arkivmyndigheten för beslut. 

 

C. Verifiering av informationssäkerheten görs med hjälp av stöddokumentet ”Råd 
informationssäkerhetskontroller”. Dessa kontroller är grundläggande krav som ska 
uppfyllas. 
 

D. Verifiering av IT-säkerheten görs med hjälp av ”Råd IT-kontroller”.  Kontrollera punkterna 
1 – 17 som alla ska uppfyllas för säkerhetsnivå 1. Kontroller punkterna 18 – 20 samt 23 – 
24 som ska uppfyllas för säkerhetsnivå 2 avseende DSF. Kontrollera punkterna 21, 22 
samt 25 som kan behöva uppfyllas beroende på andra lagkrav såsom SOSFS för 
hantering av hälso- och sjukvårdsinformation. 

 
E. Verifiering av den fysiska säkerheten gällande centrala IT-utrymmen (datorhallar)  görs 

med hjälp av ”Råd - checklista över generella kontroller för centrala IT-utrymmen”. 
 

F. Verifiering av säkerhet gentemot externa parter kan också ske via certifieringar och 
tredjepartsrevisioner (såsom ISO 27001, SSAE16 och CSA STAR) 

 
G. Verifiering av säkerheten i kommungemensamma administrativa tjänster svarar 

intraservice för. Kontrollera denna verifiering! 
 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/ff2c8e9e-d9c9-4ff7-9102-3c7610eaca7b/R%C3%A5d+infos%C3%A4kkontroller+ver+1.2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/ff2c8e9e-d9c9-4ff7-9102-3c7610eaca7b/R%C3%A5d+infos%C3%A4kkontroller+ver+1.2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/63d707c2-74f2-41bf-a5f5-8d183ed21b40/R%C3%A5d+IT-kontroller+ver+1.5.docx?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/f69ce7a8-cc48-4d65-a4e7-870d99c77b7d/Generella+kontroller+datorhall.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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H. Var observant på att incidentinformation som rör pu-hanteringen i vissa fall måste kunna 
vidarerapporteras till DI och de registrerade (IT-kontroll 12)  

 
Mer information: 
Se ”Råd IT-säkerhetsåtgärder för förhöjd säkerhetsnivå” för mer detaljer vad kraven på nivå 

2 innebär. 

7. Uppdatera PuL-databasen  

Syfte 
Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandling som utförs under dess 
ansvar. Observera att ansvaret för detta har övergått från personuppgiftsombudet till den 
personuppgiftsansvarige. Registret ska enligt förordningen minst innehålla: 

• Namn och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige samt 
dataskyddsombudet 

• Ändamålet med behandlingen 

• Kategori av registrerade, personuppgifter samt behandlingar 

• Mottagare av personuppgifter, i förekommande fall. 

• Tidsfrister för radering 

• Beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för behandlingen 
 

Metod 
Befintlig PuL-databas innehåller även utrymme för andra uppgifter om rutiner, samtycke, 

personuppgiftsbiträdesavtal m.m. Se till att alla uppgifter är ifyllda för alla behandlingar som 

verksamheten utför. Titta särskilt på behandlingar som utförs med samtycke, av 

underleverantör och på vilken laglig grund behandlingarna utförs. Säkerställ att samtycket 

når upp till förordningens krav, att det finns personuppgiftsbiträdesavtal och att den lagliga 

grunden är korrekt och relevant. 

Glöm inte ”privata” behandlingar som utskickslistor, personallistor och dylikt. 

Behandlingar av personuppgifter som idag sker med stöd av missbruksregeln, d.v.s. e-post, 

löpande text i word, sociala medier och dylikt måste registreras i PuL-databasen med 

angivande av ändamål, lagliga grunder o.s.v. Om dessa behandlingar ej kan ske i enlighet 

med dataskyddsförordningen måste de upphöra. 

Gå igenom PuL-databasen och notera vilka behandlingar som är avslutade och vilka som är 

pågående och vilka som i övrigt måste upphöra. Information i behandlingar som ska avslutas 

eller upphöra av annat skäl ska tas om hand enligt gallringsbeslut.  

 

8. Planera för återkommande regelbundna 

säkerhetsverifieringar 
 

Syfte 
Syftet med detta arbetet är att planera för återkommande och regelbundna 

säkerhetsverifieringar för att styrka en fortvarig efterlevnad mot DSF. 

 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/c08920d5-7815-48e8-b8be-338316498e0d/R%C3%A5d+IT-s%C3%A4kerhets%C3%A5tg%C3%A4rder+f%C3%B6r+niv%C3%A5+2+v1.4.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Metod 

 
A. Säkerställ rutiner för kontinuerliga verifieringar enligt avsnitt 6, punkterna A-H (glöm ej att 

”hämta hem” verifieringarna från intraservice och andra externa parter) 

B. Säkerställ rutiner för att följa upp att det är ”rätt” information(pu) som hanteras 

(exempelvis genom ”stickprov”) 

C. Säkerställ rutiner för att följa upp incidenter 

D. Säkerställ rutiner för att följa upp behörigheter  

E. Säkerställ rutiner för att följa upp om det skett processförändringar, 

organisationsförändringar etc som kan påverka pu-hantering, roller, ansvar etc 

F. Om ni har PuB - säkerställ rutiner för att följa upp följ upp om det skett förändringar i 

tjänst, avtal etc som kan påverka informationshanteringen (pu), roller, ansvar etc  

G. Säkerställ rutiner för förvaltning av pu-registret  

 

Utöver verifieringar A-G ovan behöver verksamheten även ta fram och implementera en 

rutin för att regelbundet testa de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa 

behandlingens säkerhet. Tester av säkerheten i kommungemensamma administrativa 

tjänster ansvarar intraservice för. 

 

Mer information: 

Se stöddokument ”Råd – metodikbeskrivning för säker informationshantering”  

 

I avsnittet ”Beskrivning av metodikens olika steg” så finns det mer information kring stegen 

”Verifiera skyddsåtgärd” och ”Följ upp” 

 

  

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/39b1f986-9c70-44f2-8fd3-2331b92920b2/R%C3%A5d+-+Metodik+s%C3%A4ker+infohantering+1.1.ppsx?MOD=AJPERES&CVID=
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9. Kvalitetssäkra ett kontinuerligt uppfyllande av DSF  

 

Syfte 
Att implementera ett metodiskt arbetssätt som medför en kontroll av att verksamhetens  

pu-behandling på ett fortvarigt och kontinuerligt sätt säkerställer ett uppfyllande av DSF. 

 

Metod 
A. Implementera metodiken utgående från den guidning som ges i stöddokumentet  

”Råd – metodikbeskrivning för säker informationshantering. 

Metodiken bör användas vid alla större förändringar i verksamheten eller vid införande 

av nya hjälpmedel för informationshantering såsom molnlösningar, appar eller vid 

nyttjande av ”sakernas internet ” (IoT).  

B. Nyttja stöddokumenten som finns inom informationssäkerhetsområdet 

C. Nyttja checklistorna för ändamål, lagligt stöd, fullgörande av skyldigheter i form av 

information, samtycke med mera.  

D. Involvera DSO så tidigt som möjligt 

 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/39b1f986-9c70-44f2-8fd3-2331b92920b2/R%C3%A5d+-+Metodik+s%C3%A4ker+infohantering+1.1.ppsx?MOD=AJPERES&CVID=

