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1111 InledningInledningInledningInledning     
A lltsedan D atainspektionen inledde sin verksam het hösten 2008 har fokus legat på de 
verkliga kärnom rådena, vilket varit m öjligt tack vare att m yndigheten är liten och effektiv. 
A rbetet sker förebyggande, långsiktigt och utgår från en helhetssyn. M yndighetens tillsyn 
är i huvudsak planlagd, förutsägbar och präglas av öppenhet. Ä rendeprocesserna är 
effektiva och klarar i stort sett de m ål som  uppställts för verksam heten. D etta har varit 
m öjligt tack vare att verksam heten är enhetlig. 

M yndigheten har under året behandlat sam m anlagt 83 (93) ärenden. D ärtill har 
m yndigheten läm nat yttranden och hörts vid 5 (3) tillfällen gällande lagstiftningsfrågor. 

2222 D atain spektionen s huvuduppgifter o ch D atain spektionen s huvuduppgifter o ch D atain spektionen s huvuduppgifter o ch D atain spektionen s huvuduppgifter o ch 
resu rssituationresu rssituationresu rssituationresu rssituation     

Verksam hetsutrym m ena ligger i Kvarteret iTiden och lokaliseringen har visat sig vara 
m ycket läm plig, då för D atainspektionen behövlig kom petens inom  bland annat IT-om rådet 
finns i direkt anslutning till verksam hetsutrym m ena. M yndigheten har bland annat 
sam verkat m ed Å lands teknologicentrum  (Å TC ) ifråga om  IT-baserade system .  

D en relativt korta tid m yndigheten verkat i kom bination m ed landskapets om fattande 
besparingskrav har gjort att tillbudsstående budgetm edel inte använts till fullo. Bl.a. har 
D atainspektionen valt att avvakta Å lands landskapsregerings arbetsprocess m ed införande 
av elektronisk ärendehantering och e-förvaltning. U nder året har landskapsregeringen 
presenterat en utredning gällande sam ordning av om budsm än och enm ansm yndighet m ed 
åtföljande lagförslag sam t startat upp en helt ny m yndighet, energim yndigheten. I båda 
frågor har D atainspektionen involverats. Landskapsregeringen har valt att följa de 
synpunkter som  fram går i den utredning som  utgör grund för landskapsregeringens 
lagförslag som  belyser det krav på fullständigt oberoende som  dataskyddsdirektivet ställer 
på det organ som  övervakar behandlingen av personuppgifter hos m yndigheter.  

D ataskyddsdirektivet försvårar en sam m anslagning av D atainspektionen m ed andra organ. 
D et gäller fram för allt organ som  i stor utsträckning behandlar personuppgifter. 
U tredningens slutsats är att om  D atainspektionen utgjorde en del av 
om budsm annam yndigheten skulle behandlingen av data inte kunna granskas på ett 
oberoende sätt.  

Risken m ed sam m anslagningar av olika m yndigheter eller m yndighetsfunktioner i syfte att 
bland annat ge m edborgarna bättre offentlig service är att handläggare ska kunna agera 
på uppdrag av flera olika m yndighetsfunktioner och då också kunna ta del av olika register. 
Sam m anslagningar av olika m yndigheter innebär att den gräns m ellan 
m yndighetsfunktionerna som  hittills existerat tunnas ut, vilket i sin tur innebär att skyddet 
för den personliga integriteten försvagas. 
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M ålsättningen är ett sam hälle där den personliga integriteten värnas och som  är i balans 
m ed andra grundläggande värden. Enligt landskapslagen (2007:88) om  behandling av 
personuppgifter inom  landskaps- och kom m unalförvaltningen ("personuppgiftslagen") har 
D atainspektionen som  uppgift att utöva tillsyn och inspektioner, följa den allm änna 
utvecklingen inom  sitt verksam hetsom råde och ta nödvändiga initiativ, inform era om  
gällande regler sam t ge anvisningar och råd om  behandlingen av personuppgifter. 

D atainspektionen leds av en chef som  också har ansvaret för den operativa verksam heten. 
D en viktigaste resursen för att kunna uppfylla m ålen är personalen. D en utgörs för 
närvarande av en heltidstjänst m ed en sam m anlagd arbetsinsats (exkl. sem estrar och andra 
ledigheter) på cirka 10 arbetsm ånader. Personalen var under slutet av året frånvarande på 
grund av sjukdom  under årets sista 18 arbetsdagar. För att kunna ge största m öjliga service 
och svara på kravet om  största m öjliga tillgänglighet anlitas telefoni- och receptionstjänster 
genom  köp av tjänster från näringslivet. Största delen av kontakterna m ed 
D atainspektionen sker uteslutande per telefon eller via e-post. D ärtill är D atainspektionen 
och Å lands diskrim ineringsom budsm an sam t sedan slutet av verksam hetsåret även patient- 
och klientom budsm annen verksam m a i Kvarteret iTiden. Härigenom  har det politiska 
önskem ålet om  en sam lokalisering uppnåtts. 

3333 Å ret som gåttÅ ret som gåttÅ ret som gåttÅ ret som gått    
En aktuell fråga som  under året sysselsatt dataskyddsm yndigheter runt om  i Europa är hur 
den nya dataskyddsförordningen, som  beräknas träda i kraft 2016, ska tilläm pas för att 
underlätta internationellt sam arbete i dataskyddsfrågor. D atainspektionen och 
D ataom budsm annen i riket inledde under året ett sam arbete i den nya EU -förordningens 
anda. EU -förordningen förutsätter att datatillsynsm yndigheterna är fullständigt oberoende. 
Bland annat förutsätter det att tillsynsm yndigheterna tilldelas tillräckliga personella och 
tekniska resurser för att kunna utföra sitt uppdrag.  

A nvändningen av e-post tar alltm er över som  kom m unikationsm edel. O fta uppkom m er 
frågeställningar kring hur m yndigheter bör behandla inform ation som  sänds m ed e-post 
och som  innehåller personuppgifter. M ånga gånger är det fråga om  känsliga 
personuppgifter som  skickas till m yndigheterna. D et finns särskilda risker m ed hantering av 
personuppgifter i e-post, eftersom  det är svårt att försäkra sig om  att endast den avsedda 
m ottagaren kan ta del av m eddelandet. I m ånga fall är det om öjligt att säkerställa 
identiteten hos m ottagare enbart utifrån en postadress. D et finns dessutom  stor risk för 
säkerhetsbrister i de kom m unikationsprotokoll som  ligger till grund för e-postsystem . 
D ärför tog D atainspektionen under året fram  en allm än vägledning för hur m yndigheter 
bör förhålla sig till användningen av e-post. 
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D atainspektionen publicerade även en vägledning för hur m yndigheter bör förhålla sig till 
användningen av personbeteckningen då identitetsstölder och andra form er av bedrägerier 
ökar. Personbeteckningen kan skapa integritetsrisker. Problem et m ed personbeteckningen 
är inte num ret i sig, utan hur den används. I vissa sam m anhang betraktas person-
beteckningen som  en hem lig nyckel och godtas som  legitim ation om  m an kan ange nam n, 
adress och personbeteckning. D et kan utnyttjas av oärliga m änniskor. 

D atainspektionen har ytterligare i sam råd m ed social- och m iljöavdelningen vid 
landskapsregeringen utarbetat en vägledning för att underlätta barnom sorgens behandling 
av personuppgifter. Inom  barnom sorgen behandlas uppgifter som  inte direkt är känsliga 
enligt personuppgiftslagen, m en som  av m ånga upplevs som  känsliga såsom  till exem pel 
om döm en och värderande uppgifter.   

Behandlingen av personuppgifter i sam hället är enorm  och D atainspektionen har endast 
m öjlighet att följa en liten del. M ålsättningen har därför under året varit att synliggöra 
integritetsfrågorna. M yndigheten har fortsatt arbeta förebyggande, det vill säga att ta 
initiativ och sam arbeta m ed olika m yndigheter.  

A ntalet nyhetsartiklar och intervjuer har resulterat i sju (5) intervjuer och sex (7) 
nyhetsartiklar. D atainspektionens pressm eddelanden under året har handlat om  
integritetsfrågor kopplade till risker m ed hantering av personuppgifter i e-post, hur 
m yndigheter bör förhålla sig till användningen av personbeteckningen och föräldrar och 
barns rätt till privatliv inom  barnom sorgen. 

D atainspektionens hem sida http://w w w .di.ax är en viktig kom m unikationskanal och ett 
viktigt verktyg för att ge inform ation om  integritetsfrågor till huvudsakligen enskilda och 
m yndigheter. G enom  hem sidan ges m öjlighet att prenum erera på D atainspektionens 
nyhetsbrev. U nder året gavs det ut två (3) nyhetsbrev. A ntalet pressm eddelanden var sex 
(6). 

D atainspektionen har fortsatt sin sam verkan m ed andra m yndigheter och organisationer i 
arbetet att kunna bistå inblandade sam t öka inform ationen om  behandling och registrering 
av personuppgifter. U nder året har m yndigheten bl.a. sam verkat m ed Rädda Barnen, 
skolorna, barnom sorgen, brand- och räddningsväsendet, socialbyrån och IT-enheten vid 
Å lands landskapsregering sam t sjuk- och åldringsvården.  

4444 O mvärlden      O mvärlden      O mvärlden      O mvärlden          
D igitaliseringen i sam hället ökar. Tekniken för att sam m anställa och tolka data utvecklas. 
Teknologins m öjligheter är närm ast obegränsade. U r ett dataskyddsperspektiv är det inte 
acceptabelt m ed den om fattande övervakning tekniken m öjliggör. N y teknologi öppnar 
upp fantastiska m öjligheter att leva ett enklare och bättre liv, m en det får inte leda till ett 
övervakningssam hälle. D ärför behövs en politik som  respekterar värdet av ett gott 
dataskydd. Edw ard Snow dens avslöjanden om  am erikanska hem liga övervakningsprogram  
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riktade m ot utländska m edborgare och N SA :s tillgång till M icrosofts och G oogles servrar 
engagerade under året europeiska beslutsfattare.  

Europeiska kom m issionens förslag till ny lagstiftning kom m er att ersätta dagens 
dataskyddsdirektiv m ed en förordning. Resultatet blir att en enda övergripande lag ersätter 
de nationella personuppgiftslagarna. Förslaget innebär att sättet på vilket D atainspektionen 
och övriga dataskyddsm yndigheter inom  EU  arbetar och sam arbetar kom m er att påverkas. 
I enlighet m ed förslagets s.k. m ekanism  för enhetlighet, som  har som  syfte att eftersträva 
ett m era harm oniserat dataskydd och en säkrare digital inre m arknad, har de nordiska 
datatillsynsm yndigheterna redan tilläm pat regeln ifråga om  gränsöverskridande 
verksam heter genom  utvidgat sam arbete.  

U tvecklingen av internetpublicering m edför att fler personuppgifter sprids, vilket i sin tur 
ökar risken för att enskildas integritet kränks. U nder året har det vid flera tillfällen 
rapporterats om  dataintrång i flera stora databaser vilket resulterat i att stora m ängder 
personuppgifter lagts ut på nätet. Risken för att stam kundsinform ation i allt större 
utsträckning blir en handelsvara har uppm ärksam m ats. Likaså har internetsajters lagring av 
användarnas personuppgifter aktualiserats.    

Inom  den offentliga sektorn ökar am bitionerna på e-förvaltningens om råde. 
Inform ationsutbytet m ellan m yndigheterna fortsätter att utvecklas. N ya digitala tjänster 
skapas för att förenkla kontakterna m ellan m yndigheterna. M olntjänster införs och sociala 
och interaktiva m edier skapar förutsättningar för nya kontakter m ellan olika aktörer i 
sam hället och m edborgare.  

D atabaser hanterar stora m ängder persondata som  kan sam m anställas m ed alltm er 
sofistikerade m etoder. En växande risk är att en bild som  skapas av en person kan bli 
felaktig eller m issvisande. Sådana fel kan få kännbara konsekvenser för den enskilde och 
riskerna finns i alla stora system , t.ex. inom  den fram växande e-förvaltningen.  

G ränserna suddas ut m ellan bärbara och handhållna datorer, m obiltelefoner, 
digitalkam eror och andra portabla lagringsm edia vilket också får konsekvenser för 
dataskyddet. Stora m ängder data kan också lagras i m p3-spelare, portabla hårddiskar och 
U SB-m innen som  snabbt kan föras bort, vilket ökar kraven på inform ationssäkerhet.  

Ö vervakningskam eror ökar och blir alltm er avancerade. System en för 
kam eraövervakningen får nya funktioner och används i skolor, på arbetsplatser och på 
allm änna platser.   
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5555 Lag stiftningLag stiftningLag stiftningLag stiftning     
D atainspektionen är tillsynsm yndighet i enlighet m ed EG -direktiv 95/46/EG  av den 24 
oktober 1995 om  skydd för enskilda personer m ed avseende på behandling av 
personuppgifter och om  det fria flödet av sådana uppgifter, landskapslagen om  behandling 
av personuppgifter inom  landskaps- och kom m unalförvaltningen ("personuppgiftslagen"), 
och landskapslag (2007:89) om  D atainspektionen. Personuppgiftslagen är i praktiken en 
processbeskrivning över m yndigheternas hantering av personuppgifter. Lagtinget uttalade i 
sam band m ed antagandet av landskapslagarna att ”lagstiftningens kom plexitet ställer 
särskilda krav på sakkunskap på en sådan liten specialm yndighet som  D atainspektionen. 
Lagtexten är kom plicerad m ed ett betydande inslag av teknisk term inologi som  en följd av 
att följa EG -direktivets ordalydelse, vilket förutsätter att tillräckliga resurser anslås för 
utbildning av de m yndigheter och organisationer som  berörs av lagen och att inform ation 
och rådgivning i lätt förståelig form  behövs”.  

6666 Verksamheten s målVerksamheten s målVerksamheten s målVerksamheten s mål    
EU :s stadga om  de grundläggande rättigheterna, artikel 8, (2007/C 303/01) föreskriver att 
var och en har rätt till skydd av sina egna personuppgifter. Personuppgifterna ska 
behandlas lagenligt för bestäm da ändam ål och på grundval av sam tycke eller någon annan 
legitim  och laglig grund. Således har det övergripande m ålet varit att stim ulera till ett aktivt 
tänkande kring konflikten m ellan sam hällets krav på effektivitet och den enskildes behov 
av integritet. Kort och gott skapa en balans m ellan integritetsskydd och databehandling. 
D et handlar om  att inom  om rådet för integritet, offentlighet och rättssäker förvaltning 
värna om  den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. M ed andra ord 
kan en god förvaltning sägas vara sam m a sak som  ett gott dataskydd. 

D atainspektionen skall skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte 
m edför otillbörligt intrång i den enskildes personliga integritet och att reglerna för sådan 
behandling följs. M ålet skall nås utan att användningen av teknik onödigt förhindras eller 
försvåras. D atainspektionen skall sträva efter att på ett tidigt stadium  upptäcka och 
förebygga hot m ot den personliga integriteten. Fokus skall läggas på känsliga om råden, 
nya företeelser och om råden där risk för m issbruk är särskilt stor. D atainspektionen skall 
bidra till utvecklingen av en effektiv och rättssäker elektronisk förvaltning genom  att 
särskilt bevaka enskildas personliga integritet. 
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7777 Info rmation sverksamhetenInfo rmation sverksamhetenInfo rmation sverksamhetenInfo rmation sverksamheten     
7.1 Information och muntlig rådgivning 
D en största delen av D atainspektionens tid har fokuserats på inform ation om  gällande 
regler och sam verkan m ed landskapsm yndigheter och kom m unala m yndigheter. 
D atainspektionen har inform erat och givit m untlig rådgivning i 74 (75) ärenden. 
Inform ationen har huvudsakligen riktat sig till landskapets och de kom m unala 
m yndigheterna m en även till privatpersoner och näringsidkare.  D ärtill har 
D atainspektionen väglett i frågor som  inte direkt hör till D atainspektionens tillsynsom råde.  

7.2 W ebbplats 
M yndighetens w ebbsida har varit i bruk under tre år. På w ebbsidan publiceras bland annat 
D atainspektionens vägledning för olika förvaltningsom råden under m enyn A llm änna råd. 
W ebbsidan ger vägledning till allm änheten och m yndigheter i frågor som  gäller behandling 
av personuppgifter. 

7.3 U tbildning och information 
Fokus har under året fortsättningsvis gällt m yndigheternas registerhantering och 
riskhantering inom  allm än förvaltning sam t inom  socialsektorn. D atainspektionen har 
deltagit i flera m öten och bland annat föreläst om  personuppgiftslagen. D atainspektionen 
har vid fyra (7) olika tillfällen såsom  vid sem inarier, ledningsgrupper och arbetsplatsm öten 
inform erat om  hur de bindande kraven i landskapslagen om  behandling av personuppgifter 
inom  respektive förvaltningsom råde kan uppnås. En publikation om  enskildas rättigheter 
har under året publicerats på D atainspektionens hem sida. A vsikten är att broschyren 
kom m er att vara tillgänglig hos olika m yndigheter. 

8888 Löpande verksamheLöpande verksamheLöpande verksamheLöpande verksamhetttt    
8.1 K ontakter med D atainspektionen 
A llm änheten och m yndigheterna har kontaktat D atainspektionen i 83 (93) ärenden. 
Huvuddelen av kontakterna har skett per telefon eller e-post.  

9999 Rådgivning  och yttranden  Rådgivning  och yttranden  Rådgivning  och yttranden  Rådgivning  och yttranden      
D atainspektionen har givit skriftlig rådgivning i 14 (18) ärenden. D ärtill har 
D atainspektionen läm nat yttranden i fem  (3) ärenden som  gällde förslag till 
lagfram ställningar eller beslutsunderlag. Yttrandena gällde ärenden om  
landskapsregeringens organiserande av olika tillsynsm yndigheter sam t beredningen av det 
nationella ställningstagandet till det m ateriella innehållet i Europeiska kom m issionens 
förslag till ny dataskyddslagstiftning.  Inget yttrande gällde sådan beredning av 
författningar som  rör skyddet av enskilda person- och rättigheter i enlighet m ed 9 § 
landskapslag om  D atainspektionen. 
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10101010      TillsynTillsynTillsynTillsyn     
D atainspektionen har initierat och slutfört tillsyn i två (2) ärenden. I det ena fallet gällde 
ärendet publicering av känsliga personuppgifter på internet och i det andra överläm nade 
av känsliga personuppgifter till en tjänsteproducent. 
 

11111111     Ö vrig  verksamhetÖ vrig  verksamhetÖ vrig  verksamhetÖ vrig  verksamhet    
11.1 Samverkan med andra datatillsynsmyndigheter 
D atainspektionen har sam verkat i flera gem ensam m a frågor m ed D ataom budsm annens 
byrå. D atainspektionen och D ataom budsm annens byrå har sam verkat i frågor som  hör till 
D ataom budsm annens behörighetsom råde. M ålsättningen är att m edborgarna på Å land 
ska få god service på svenska språket. D ataom budsm annens byrå är tillsynsm yndighet till 
den del det gäller polisen, den privata och statliga verksam heten på Å land. D e båda 
tillsynsm yndigheterna har organiserat sig så att enskilda på Å land skall få god service trots 
den delade förvaltningsbehörigheten m ellan m yndigheterna. I sam band m ed att 
D ataom budsm annen och D atainspektionen deltog som  föreläsare i årets boksluts- och 
skattedagar i M arieham n träffades de två m yndigheternas chefer för att diskutera aktuella 
dataskyddsfrågor. En fråga som  också diskuterades var hur den nya europeiska 
dataskyddsreform en ska tilläm pas för att underlätta internationellt sam arbete i 
datatillsynsfrågor. D etta resulterade i avsikten att inleda ett sam arbete i den nya EU -
förordningens anda. EU -förordningen kräver att dataskyddsm yndigheterna är fullständigt 
oberoende. Bland annat förutsätts att tillsynsm yndigheterna tilldelas tillräckliga personella 
och tekniska resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. 

C hefen för D atainspektionen deltog också i en tvådagars nordiskt chefs- och 
handläggarm öte i Köpenham n på inbjudan av den danska datatillsynsm yndigheten, 
D atatilsynet. D eltagande i internationellt arbete, initialt på nordisk nivå är m ycket viktigt. 
Betydelsen av detta kom m er att bli ännu större och även på EU -nivå när EU -förordningen 
träder i kraft.   

11.2 K ompetensförsörjning 
D atainspektionens personal har under året deltagit i en studiedag i Stockholm  om  juridiska 
spörsm ål i sam band m ed C loud C om puting. A rrangör var Fakultetskurser. C hefen för 
D atainspektionen har även deltagit i Å lands landskapsregerings chefsforum .  

11.3 H ållbarhetsarbete 
Personalens arbetsresor har uteslutande företagits per cykel, till fots eller m ed buss. 
Tjänsteresorna har i m ån av m öjlighet skett m ed anlitande av befintlig passagerar-
fartygstrafik.  
 
 
 
 
Susanne Björkholm  
C hef för D atainspektionen 


