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Verksamhetsberättelse 2019

Projekt och aktiviteter
Web bko ll. Under året har Webbkoll fortsatt vara populärt i Tyskland (landet vi får flest frågor och kommentarer ifrån). Webbkoll finns på tyska sedan
2018 men översättningarna har förbättrats med hjälp av volontärer under året.
En norsk översättning har också tillkommit genom översättningsverktyget vi
upprättade 2018.1 Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité des
ministères économiques et financiers, som är rådgivare för Frankrikes finansministerium i försvars- och säkerhetsfrågor, rekommenderar Webbkoll som ett sätt
att kontrollera privacy-funktioner på webbplatser,2 vilket fått oss att leta efter
franska översättare. Webbkoll användes av Heinrich Böll-institutet och BEUC
(europeisk konsumentorganisation) för kartläggning av privacy-funktioner hos
tre stora webbtjänster under 2019.3
Rem issa rb e t e . Föreningen har arbetat med ett remissyttrande under 2019:
tilläggspromemorian till SOU 2018:92 som släpptes i maj 2019 och föreslog att
Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt ska få vara med och bestämma vem
som tilldelas radiofrekvenslicenser i Sverige.
Utred n ing sa r be te . Dataskydd.net:s Anders Jensen-Urstad har bistått
med sin expertis vid framställandet av EDRi:s skrift Ethical Web Development.4
Guiden innehåller tips både på hur man bygger och underhåller etiska webbplatser, bland annat med avseende på tekniskt dataskydd.
Ny w eb b pl ats . Under året har föreningen fått en ny webbplats. Till skillnad från den gamla webbplatsen är den nya statisk, vilket gör den lättare att
underhålla. Dessutom har den fått ett mer stilrent utseende och lite ljusare
framtoning.
EDR i. Föreningen har under året varit observatörer i organisationen European Digital Rights (EDRi), en samarbetsplattform för organisationer från
28 europeiska länder. Vi har deltagit i vissa gemensamma brev som en följd av
observatörskapet.
F örl us ter . Myndigheten för digitalisering (DIGG), som upprättades
under 2019, tog över ansvaret för Post- och telestyrelsens (PTS) webbplats
webbriktlinjer.se. Det gjorde att kakriktlinjerna som Dataskydd.net tillsammans med DFRI arbetat för mellan 2012-2018 avvecklades. Tyvärr hänger
kakriktlinjer nu åter i limbo, då varken DIGG, PTS eller Datainspektionen har
några praktiska riktlinjer om webbkakor.
1 https://webbkoll.dataskydd.net/no
2 https://ssi.economie.gouv.fr
3 https://eu.boell.org/en/2019/12/11/privacy-eu-and-us-consumer-experiencesacross-three-global-platforms

4 https://edri.org/ethical-web-dev/
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Styrelse och medlemmar
Styrelsen har bestått av
• Amelia Andersdotter, ordförande.
• Anders Jensen-Urstad, kassör och sekreterare.
• Eric Skoglund, ledamot.
• Anne Jensen-Urstad, ledamot.
Föreningen hade vid årets slut 24 medlemmar (att jämföra med 26 medlemmar vid slutet av 2018).
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