Information om Sollentunahems registrering av brott
och otrygghetsskapande händelser
För att på ett effektivare sätt kunna förebygga brott och andra
otrygghetsskapande händelser arbetar Sollentunahem systematiskt i
samverkan bland annat med polisen, Brandkåren Attunda och Sollentuna
kommun med att kartlägga var och när brott och andra otrygghetsskapande
händelser sker i kommunen.
Embrace är det verktyg som används för att rapportera in händelser och
spara informationen. Embrace är förkortning för ”Evidence-based
methodology for better structured analysis of crime, safety and follow-up of
interventions”.
Brott och andra otrygghetsskapande händelser som registreras och
sparas:
Brott och andra otrygghetsskapande händelser som sker
•
•
•
•

utomhus på offentliga platser
vid och riktade mot Sollentunahems verksamheter och fastigheter
i gemensamhetsutrymmen såsom trappuppgångar, tvättstugor,
centrumanläggningar
i eller utanför kommunala utrymmen såsom bibliotek, förskolor,
skolor, fritidsgårdar etc.

Det här registreras inte:
•
•

sådant som sker inomhus i bostäder.
enskilda individer eller uppgifter som kan härledas till enskilda
individer 1

Den insamlade informationen används för att vi ska veta var och när saker
sker och hur utvecklingen ser ut över tid. Den här informationen använder vi
för att vi i samverkan ska kunna arbeta effektivare med brottsförebyggande
och trygghetsfrämjande åtgärder som exempelvis förstärkt skalskydd av
fastigheten, beskäring av skymmande buskar eller specifikation om var
otrygghetsskapande samlingar av personer vistas.
1. Vad registreras?
Följande registreras och det som registreras inom respektive rubrik är vad,
var, när och om någon åtgärd genomförts.
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Din adress kan dock registreras om en händelse sker utanför, se information under punkten ”Din
adress kan registreras”
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1) Skadegörelse: t ex glaskross, klotter, brand.
2) Otrygg plats: t ex öde, mörkt, nerskräpat.
3) Otrygghetsskapande samling av personer: t ex personer som samlas
på en offentlig plats utomhus, i trappuppgång, källarutrymme, eller annan
plats och upplevs skapa otrygghet.
4) Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande: t ex bråk, inbrott,
olovlig trafik, misstänkt droghantering, rån, våld.
5) Incident mot anställd: t ex den anställde utsätts för hot.
6) Särskilt arrangemang/evenemang: t ex ungdomsfest, festival, stor
händelse som ska ske kommande vecka?
2. Din adress kan registreras
Om något av ovanstående händer eller observeras i anslutning till din bostad
eller adress kan den händelsen och din adress alltså komma att registreras.
Adressen räknas som en indirekt personuppgift men detta innebär inte att
det kommer vara möjligt att koppla samman eller härleda den registrerade
händelsen på adressen till någon enskild individ.
3. Hur det går till?
Varje vecka rapporteras händelser in och sammanställs. Varje vecka sker
även telefonavstämning mellan Sollentunahem, delar av kommunens
verksamheter och polisen. En gemensam veckovis lägesbild tas fram och
utifrån denna lägesbild genomförs sedan riktade insatser utifrån behov. Den
veckovisa lägesbilden aggregeras sedan upp på månadsbasis och årsbasis för
att utgöra ett underlag till det mer långsiktiga trygghetsarbetet. Vid särskilda
planerade evenemang görs en bedömning om det behövs extra insatser kring
evenemangen för att öka tryggheten kring dessa.
4. Laglig grund och berättigade intressen
Kommuner och kommunalägda bolag som exempelvis Sollentunahem kan
lagligen behandla personuppgifter i form av adresser i kombination med
brott eller andra otrygghetsskapande händelser med stöd av den nya
dataskyddsförordningen, GDPR. Kommuner ansvarar enligt författning för
ett flertal verksamheter som har brottsförebyggande effekt. Kommuner och
exempelvis kommunala fastighets-/bostadsbolag som Sollentunahem har
vidare nyckelroller i regeringens nya nationella brottsförebyggande program
– Tillsammans mot brott (2017). Mot den bakgrunden får kommuner och
kommunalägda bolag lagligen behandla personuppgifter i form av adresser i
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kombination med brott eller andra otrygghetsskapande händelser för att det
är nödvändigt för att kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (6.1 e
dataskyddsförordningen samt 2 kap. 4 § i den föreslagna
dataskyddsförordningen), dvs. brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete. Kommunalägda bolag som Sollentunahem behöver då inte inhämta
samtycke från enskilda personer i de fall deras personuppgifter (i detta fall
indirekt personuppgift - adresser till bostäder) behandlas.

5. Kategorier av mottagare och hur och hur länge dina uppgifter
bevaras
De parter som deltar i samverkan i det lokala brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet såsom Sollentunahem, kommunens olika
verksamheter, polisen och Brandkåren Attunda kommer att ta del av den
insamlade informationen. Uppgifterna bevaras tills vidare, så länge det
lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår. Detta för
att möjliggöra att viktiga trender ska kunna följas över tid samt för att
avgöra vilka insatser som bedöms ge bäst resultat i det brottsförebyggande
arbetet.
De personuppgifter som insamlas i samband med Sollentunahems
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (det vill säga enskilda
specifika adresser) kommer inte att spridas till obehöriga. Uppgifterna
lagras digitalt i ett verktyg (EMBRACE) som uppfyller de rättsliga ITsäkerhetskraven som ställs på IT-system som lagrar personuppgifter.

6. Dina rättigheter
Du har rätt att begära att få del av dina personuppgifter (det vill säga adress
till din bostad) och övriga uppgifter som finns registrerade knutet till dina
personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse av eventuella
felaktigheter och begära begränsning av behandlingen av dina
personuppgifter. Du har också rätt att begära att slippa bli registrerad men
inte en rätt att få dina uppgifter som redan hunnit registreras raderade. Du
har inte en rätt att få dina uppgifter dataporterade, det vill säga du har inte
rätt att ladda ner uppgifterna direkt till din dator eller få dem överförda till
en annan mottagare.
Om du vill använda dig av dina rättigheter enligt ovan har du möjlighet att
vända dig till Sollentunahem. Du kan också vända dig till Datainspektionen
(från och med 25 maj 2018 Integritetsskyddsmyndigheten) och be om en
kontroll av personuppgiftsbehandlingen; www.datainspektionen.se, eller
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kontakta vårt dataskyddsombud (se under kontaktuppgifter nedan).

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi inom Sollentunahem samlar
in är:
Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB
Box 6059
192 06 Sollentuna
Org.nummer: 559087-2445

Kontaktuppgifter
Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av
Sollentunahem ska du kontakta e-post: info@sollentunahem.se.
Läs gärna mer om Embrace på www.embrace-safety.se

4

