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Rapport – Personuppgiftsincidenter Karlskoga 
kommun 2021 
Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 2018 ställer krav på 
incidentrapportering. Personuppgiftsincidenter som inträffar ska 
dokumenteras internt och, om det föreligger hög risk för personers fri- 
och rättigheter, anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är 
tillsynsmyndighet för frågor gällande personuppgifter och 
dataskyddsfrågor.  
 
Rapport för Personuppgiftsincidenter Karlskoga kommun 2021 syftar till 
att redogöra för och informera om dom personuppgiftsincidenter som 
inträffat under året. I rapporten framgår hur många incidenter som 
registrerats i kommunen, vad som hänt vid tillfällena samt varför 
incidenten inträffat.  
 
Under året 2021 har det registrerats tre (3) incidenter i Karlskoga 
kommun. En (1) av dessa har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport – Personuppgiftsincidenter Karlskoga kommun 2021 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.   
 

Christian Vestas 
Tf kommundirektör 
 
   Marianne Karlsson  

Tf dataskyddsombud 
    
 
 
 



Personuppgiftsincidenter i Karlskoga kommun 2021 
 
När dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft 25 maj 2018 medförde det ett nytt krav på 
incidentrapportering. När en personuppgiftsincident inträffar måste detta anmälas till 
Datainspektionen inom 72 timmar från det att incidenten upptäcks om det kan leda till hög risk för 
personers fri- och rättigheter.  
 
En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller 
tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har: 
• förstörts, oavsiktligt eller olagligt, 
• gått förlorade eller ändrats, eller 
• röjts till någon obehörig. 
 
Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det 
personuppgiftsincidenter. 
 
Exempel på personuppgiftsincidenter är att någon obehörig part har fått tillgång till personuppgifter 
som denne inte ska ha tillgång till, till exempel om någon har skickat personuppgifter till mottagare 
som inte skulle ha uppgifterna. En personuppgiftsincident har också inträffat om datorer/telefoner 
som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits, någon har ändrat personuppgifter utan 
tillstånd, och om personuppgifter inte är tillgängliga för den som behöver dem, och det leder till 
negativa effekter för de registrerade personerna. Även kommunens systemleverantörer är skyldiga 
att anmäla personuppgiftsincidenter om de upptäcker att en sådan har inträffat eftersom de är 
kommunens personuppgiftsbiträde.  
 

Inrapporterade personuppgiftsincidenter under 2021 
Totalt under år 2021 har det för hela kommunen registrerats tre (3) personuppgiftsincidenter, varav 
en (1) har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen. I det senare 
fallet har anmälan skett utifrån vetskapen om att det kunde inträffa, inte att någon känd incident 
funnits. 
 

Inrapporterade personuppgiftsincidenter 
 
Tabell 1 

Inrapporterade personuppgiftsincidenter Antal 
Totalt antal personuppgiftsincidenter 3 
Varav anmälda till Integritetsskydds-
myndigheten 

1 

 

Vad har hänt? 
 
Tabell 2 

Vad har hänt? Antal 
Obehörigt röjande – felaktigt utskick av mail, 
brev, sms 

- 



Obehörig åtkomst – någon inom eller utanför 
organisationen har tagit del av information 
denna inte hade behörighet till, t.ex. 
behörighetsstyrning saknas 

3 

Förlust - stöld - 
Förlust - övrigt - 
Ändring - 
Förstöring - 

 

Varför inträffade incidenten? 
 
Tabell 3 

Varför inträffade incidenten? Antal 
Mänskliga faktorn - 
Antagonistiskt angrepp - 
Tekniskt fel 2 
Brist i organisatoriska rutiner  1 
Okänd orsak - 
Medvetet angrepp från någon i organisationen - 
Övrigt - 
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