
» RIKTLINJE

Sandvikens Kommuns

Riktlinje för 
integritetsskydd 

Sandvikens 
kommunkoncern



Styrdokumentets data

Beslutad av: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum och paragraf: 2019-XX11-XX18 §X197

Diarienummer: 2019/383

Giltighetstid: Från och med 1 dec 2019-T tills vidare

Dokumentansvarig: Administrativ chef KS-förvaltning 

För revidering ansvarar: Administrativ chef KS-förvaltning 

För uppföljning och tidplan 
för denna ansvarar:

Administrativ chef KS-förvaltning 

Revidering av styrdokument
Rätt att revidera ges på delegation från beslutande organ.

Orsak till revidering:

Förändring i dokumentet:

Beslutat av:

Beslutsdatum:

Diarienummer:



Beskrivning av Sandvikens kommuns styrdokument

Dokument som uttrycker den politiska viljan
VISION – övergripande måldokument, beskriver den framtid organisationen strävar 
mot
POLICY – Gemensamt förhållningssätt, viljeinriktning, principer inom ett område i 
allmänt hållna formuleringar. 
Kortfattad vägledning för att nå önskad nivå/tillstånd. Innehåller inte mål.
PROGRAM – Beskriver inriktningen inom ett område för att styra mot en förändring. 
Innehåller mål och prioriteringar. Inga detaljerade anvisningar
PLAN – Lagstadgade benämningar på styrdokument t. ex. Översiktsplan, Detaljplan
RIKTLINJE – Hur en fråga hanteras. Högre detaljeringsgrad än i en policy. Regler 
eller material av informationskaraktär ska inte finnas om det inte är nödvändigt för 
förståelse.
REGLEMENTE – ansvarsområde och arbetsformer

Grundläggande styrning
ARBETSORDNING – Föreskrifter som behövs för handläggningen av 
Kommunfullmäktiges sammanträden.
REGLEMENTEN – Föreskrifter om nämndernas och revisionens verksamhet och 
arbetsformer. 
Partssammansatta organs uppgifter, sammansättning, mandattid och 
verksamhetsformer
DELEGATION – Överlämnande av beslutsrätt från KF till nämnd eller från nämnd till 
utskott, ledamot eller tjänsteman, i visst ärende eller grupp av ärenden.
BOLAGSORDNING – Aktiebolags/handelsbolags regelverk, som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten.
ÄGARDIREKTIV / ÅRLIGA UPPDRAG – Ägarens viljeinriktning med ett bolags 
verksamhet utöver vad som framgår av bolagsordning
KOMMUNALA TAXOR – Beslut om taxor ska enligt kommunallagen beslutas av KF
KOMMUNALA FÖRESKRIFTER. STADGOR – Kommunala föreskrifter av bindande 
karaktär som riktar sig mot allmänheten.

Tjänstemannadokument
VERKSAMHETS- & ARBETSPLANER – Planer utarbetas årligen och anger utförligt 
vad som ska göras, vilka som är ansvariga och när olika aktiviteter ska vara klara.
RUTINER & REGLER – En sammanställning av aktiviteter inom ett visst område 
som anger hur en uppgift ska utföras. Effekten i verksamheten ska följas upp. Ska 
vara tydliga och inte medge egna tolkningar.



Innehåll
1 Om denna riktlinje .............................................................1
2 Om integritetsskydd..........................................................1

2.1 Integritetsskydd i EU-rätt och svensk grundlag .....................................1
2.2 Dataskyddsförordningen........................................................................1

3 Grundläggande definitioner .............................................2
4 Organisation och ansvar ..................................................4

4.1 Dataskyddsombud (DPO/DSO).............................................................4
4.2 Personuppgiftsansvarig (PUA) ..............................................................4
4.3 Dataskyddssamordnare (DSS)..............................................................5
4.4 Personuppgiftsbehandlare (PUB)..........................................................6
4.5 Integritetsskyddsnätverk........................................................................6

5 Grundläggande principer .................................................6
5.1 Laglighet, korrekthet och öppenhet .......................................................6
5.2 Ändamålsbegränsning...........................................................................7
5.3 Uppgiftsminimering................................................................................7
5.4 Korrekthet/riktighet ................................................................................7
5.5 Lagringsminimering ...............................................................................7
5.5.1 Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och arkivering ............7
5.6 Integritet och konfidentialitet..................................................................8
5.7 Ansvarsskyldighet..................................................................................8

6 Rättslig grund....................................................................8
6.1 Laglig behandling av personuppgifter....................................................8
6.2 Mer om samtycke ..................................................................................8
6.2.1 Barns samtycke .....................................................................................9

7 Personuppgifter.................................................................9
7.1 Vad är en personuppgift? ......................................................................9
7.2 Särskilda kategorier av personuppgifter ................................................9

8 Personuppgiftsbiträdesavtal............................................9
8.1 Om personuppgiftsbiträdesavtal............................................................9
8.2 Personuppgiftsbiträdesavtal inom Sandvikens kommun.....................10
8.2.1 När är personuppgiftsbiträdesavtal aktuellt, revidering av 

personuppgiftsbiträdesavtal, med mera. .............................................10
8.3 Personuppgiftsbiträdesavtal vid kommungemensamma system.........11

9 Registerförteckning ........................................................11
9.1 Föra register över personuppgiftsbehandlingar...................................11

10 Konsekvensbedömning..................................................11
11 Säkerhetskrav vid personuppgiftsbehandling .............12

11.1 Behörighet ...........................................................................................12
11.2 Informationssäkerhet ...........................................................................12

12 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard........12
13 Personuppgiftsincident ..................................................13
14 De registrerades rättigheter ...........................................13

14.1 Informationsplikt ..................................................................................13
14.1.1Undantag gällande informationsplikt ...................................................14
14.2 Registerutdrag .....................................................................................14
14.3 Rätt till rättelse.....................................................................................14



14.4 Rätt till radering, rätten att bli glömd....................................................14
14.4.1Återkallande av samtycke....................................................................14
14.5 Rätt till begränsning av behandling .....................................................14
14.6 Rätt att göra invändningar ...................................................................15
14.7 Anmälningsskyldighet avseende begränsning, rättelse eller radering.15
14.8 Klagomål..............................................................................................15
14.9 Rätt till dataportabilitet .........................................................................15

15 Överklagningsbara beslut ..............................................15
16 Efterlevnad.......................................................................16

16.1 Revision och internkontroll ..................................................................17

Bilagor......................................................................................18
Bilaga 1 – Interna styrdokument ....................................................................18

1 Om denna riktlinje .............................................................1
2 Om integritetsskydd..........................................................1

2.1 Integritetsskydd i EU-rätt och svensk grundlag .....................................1
2.2 Dataskyddsförordningen........................................................................1

3 Grundläggande definitioner .............................................2
4 Organisation och ansvar ..................................................4

4.1 Dataskyddsombud (DPO/DSO).............................................................4
4.2 Personuppgiftsansvarig (PUA) ..............................................................5
4.3 Dataskyddssamordnare (DSS)..............................................................5
4.4 Personuppgiftsbehandlare (PUB)..........................................................6
4.5 Integritetsskyddsnätverk........................................................................6

5 Grundläggande principer .................................................6
5.1 Laglighet, korrekthet och öppenhet .......................................................7
5.2 Ändamålsbegränsning...........................................................................7
5.3 Uppgiftsminimering................................................................................7
5.4 Korrekthet/riktighet ................................................................................7
5.5 Lagringsminimering ...............................................................................7
5.5.1 Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och arkivering ............7
5.6 Integritet och konfidentialitet..................................................................8
5.7 Ansvarsskyldighet..................................................................................8

6 Rättslig grund....................................................................8
6.1 Laglig behandling av personuppgifter....................................................8
6.2 Mer om samtycke ..................................................................................9
6.2.1 Barns samtycke .....................................................................................9

7 Personuppgifter.................................................................9
7.1 Vad är en personuppgift? ......................................................................9
7.2 Särskilda kategorier av personuppgifter ................................................9

8 Personuppgiftsbiträdesavtal..........................................10
8.1 Om personuppgiftsbiträdesavtal..........................................................10
8.2 Personuppgiftsbiträdesavtal inom Sandvikens kommun.....................10
8.3 Personuppgiftsbiträdesavtal vid kommungemensamma system.........10

9 Registerförtäckning ........................................................11
9.1 Föra register över personuppgiftsbehandlingar...................................11

10 Konsekvensbedömning..................................................11
11 Säkerhetskrav vid personuppgiftsbehandling .............11

11.1 Behörighet ...........................................................................................12



11.2 Informationssäkerhet ...........................................................................12

12 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard........12
13 Personuppgiftsincident ..................................................12
14 De registrerades rättigheter ...........................................13

14.1 Informationsplikt ..................................................................................13
14.1.1Undantag gällande informationsplikt ...................................................13
14.2 Registerutdrag .....................................................................................14
14.3 Rätt till rättelse.....................................................................................14
14.4 Rätt till radering, rätten att bli glömd....................................................14
14.4.1Återkallande av samtycke....................................................................14
14.5 Rätt till begränsning av behandling .....................................................14
14.6 Rätt att göra invändningar ...................................................................14
14.7 Anmälningsskyldighet avseende begränsning, rättelse eller radering.15
14.8 Klagomål..............................................................................................15
14.9 Rätt till dataportabilitet .........................................................................15

15 Överklagningsbara beslut ..............................................15
16 Efterlevnad.......................................................................16

16.1 Revision och internkontroll ..................................................................16

Bilagor......................................................................................17
Bilaga 1 – Interna styrdokument ....................................................................17



     
     

1(20)

1 Om denna riktlinje  
Denna riktlinje för integritetsskydd Sandvikens kommunkoncern har som 
syfte att beskriva hur Sandvikens kommun tillämpar bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen (2018:218). Vidare har 
riktlinjen syftet att beskriva det systematiska integritetsskyddsarbetet som 
genomförs i Sandvikens kommun. 
Riktlinjen gäller för hela kommunen och vänder sig till personuppgifts-
ansvariga nämnder samt medarbetare, andra uppdragstagare, konsulter och 
liknande inom nämndernas förvaltningsorganisationer. 

2 Om integritetsskydd 

2.1 Integritetsskydd i EU-rätt och svensk grundlag 
Europarådet antog 1950 den Europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen). En av dessa rättigheter är individens rätt till respekt 
för sitt privat- och familjeliv. Vidare har EU antagit en stadga om de 
grundläggande rättigheterna, däribland rätten till skydd för personuppgifter. I 
stadgan beskriver artikel 8 denna rätt: 

 Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom 
eller henne. 

 Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på 
grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan 
legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till 
insamlande uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av 
dem.

 En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs. 
Ett skydd för den personliga integriteten finns även i svensk grundlag, i 
regeringsformen. Där står bland annat ”var och en [är] gentemot det 
allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om 
det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 
enskildes personliga förhållanden”.  

2.2 Dataskyddsförordningen 
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation; GDPR) 
började gälla den 25 maj 2018. Förordningen gäller som lag i Sverige och 
ersätter den tidigare personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
Dataskyddsförordningen har som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler 
inom europeiska unionen, och skydda enskilda personer mot kränkning av 
den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förordningen 
innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de får 
behandlas, hur de registrerade ska informeras, med mera. Förordningen 
innehåller generella regler och strider inte mot övriga lagar angående 
behandling av personuppgifter. Dataskyddslagen (SFS 2018:218) är den 
nationella lagstiftning som kompletterar förordningen, och anpassar den till 
svenska förhållanden. 
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Den som behandlar personuppgifter (personuppgiftsansvarig) ansvarar för att 
principerna i dataskyddsförordningen följs och den personuppgiftsansvarige 
måste också kunna visa på vilket sätt principerna efterlevs. Det finns flera 
sätt att visa detta, till exempel genom att ha tydlig information till de 
registrerade, att dokumentera vilka personuppgiftsbehandlingar som 
organisationen utför och de överväganden organisationen har gjort, samt att 
ha dokumenterade interna riktlinjer för detta arbete.
Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserade 
behandlingar av personuppgifter. Den gäller också för manuell behandling 
av personuppgifter om personuppgifterna ingår i eller är avsedda för att ingå 
i ett manuellt register som är sökbart enligt särskilda kriterier.  

3 Grundläggande definitioner 
Personuppgift
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en fysisk person som är i livet, till exempel personnummer, 
namn, adress, fastighetsbeteckning, bild- och ljudupptagningar. Bedömning 
om det är fråga om en personuppgift behöver alltid göras i det enskilda fallet. 
Avgörande för bedömningen är att uppgiften, enskilt eller i kombination med 
andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Känsliga personuppgifter
Känsliga personuppgifter är uppgifter som behöver särskilt skydd vilka 
betecknas som särskilda kategorier av personuppgifter i lagtexten. 

Behandling av personuppgift
Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga 
om personuppgifter. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, 
bearbetning eller sammanställning av personuppgifter.
För behandlingar av personuppgifter ska det alltid finnas ett krav på 
nödvändighet. De personuppgifter som samlas in ska vara nödvändiga för 
ändamålet och därför ska heller inga onödiga personuppgifter samlas in. Det 
bör därför återkommande ifrågasättas om alla de uppgifter som registreras 
faktiskt är nödvändiga för ändamålet. Alla personuppgiftsbehandlingar måste 
ha en rättslig grund. Vidare ska behandlingen skrivas in i 
registerförteckningen.

Registerförteckning 
En registerförteckning är en förteckning som innehåller information om de 
behandlingar av personuppgifter som personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden utför. En registerförteckning ska upprättas 
skriftligen, vara tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterade.  

Personuppgiftsincident 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker 
för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon 
förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. 
Exempel:

 diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
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 finansiell förlust
 brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller 
flera registrerade personer har

 blivit förstörda
 gått förlorade på annat sätt
 kommit i orätta händer.

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda 
fallen är det personuppgiftsincidenter.

Registrerad 

En fysisk levande person som den registrerade personuppgiften avser.

Registerutdrag 

De registrerade har rätt att, från en aktör (myndighet, företag, eller annan 
organisation) som behandlar personuppgifter, begära ett registerutdrag. Ett 
registerutdrag är en kopia (sammanställning) av vilka personuppgifter den 
enskilda aktören behandlar om en enskild fysik levande individ. 

Personuppgiftsansvarig (PUA)

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ 
som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen 
för behandlingen av personuppgifter. 

Personuppgiftsbiträde 

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ 
som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 
Personuppgiftsansvariga ska upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med 
personuppgiftsbiträdena.

Dataskyddsombud (DPO/DSO)

De personuppgiftsansvariga i kommunkoncernen har skyldighet att utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombud är en lagstadgad tjänst och ska vara 
organiserad i en fristående funktion jämte respektive myndighet (nämnd) och 
kommunal bolagsstyrelse. Vidare ska ombudet informera, ge råd och 
övervaka efterlevnaden av förordningen samt samarbeta med 
tillsynsmyndigheten och vara kontaktperson för medborgarna.    
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4 Organisation och ansvar 

Bild 1. Bilden beskriver hur Sandvikens kommunkoncern valt att organisera arbetet med 
integritetsskydd. 

4.1 Dataskyddsombud (DPO/DSO)
Tjänsten är lagstadgad och organiserad i en fristående funktion jämte 
respektive myndighet (nämnd) eller kommunal bolagsstyrelse. 
Dataskyddsombudet är den person som kontrollerar myndigheternas och de 
kommunala bolagens dataskydd inom Sandvikens kommunkoncern. 
Ombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen inom 
kommunkoncernen, säkra att all personal är utbildad för att skydda data, 
tilldela ansvar och hantera allmänhetens önskemål angående dess 
personuppgifter. Därutöver ska ledningen hållas informerad angående sina 
skyldigheter enligt förordningen. Dataskyddsombudet är också den primära 
kontaktpersonen för medborgare och tillsynsmyndigheter.

Beskrivning av ansvarsuppgifter:
▫ Övervaka tillämpningen av kommunens regler för skydd av 

personuppgifter genom tillsyn.
▫ Utreda anmälningar angående bristande 

personuppgiftssäkerhet/integritetsskydd, ta emot och till ansvarig 
tillsynsmyndighet rapportera incidenter.

▫ Rapportera till, underrätta och råda verksamhetens ledning om dess 
förpliktelser avseende dataskydd.

▫ Bevaka och ställa krav på kommunens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen samt tillhörande bestämmelser.

▫ Samarbeta med och utgöra kommunens kontaktpunkt för 
tillsynsmyndigheter och medborgare.

Dataskyddsombudet ska också:

▫ informera och ge råd inom organisationen

▫ ge råd om konsekvensbedömningar.

Sandvikens kommunkoncerns dataskyddsombud är organisatoriskt placerad i 
kommunstyrelseförvaltningen. 

4.2 Personuppgiftsansvarig (PUA)
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
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Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel 
aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet (nämnd) som 
behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka 
uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Det är således inte 
chefen, dataskyddsombudet eller dataskyddssamordnaren på en arbetsplats 
eller en annan anställd som är personuppgiftsansvarig.
I och med den kommunala nämndstrukturen, där varje nämnd är en egen 
myndighet samtidigt som kommunen är en organisation, så är varje nämnd i 
Sandvikens kommun personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas inom den enskilda nämndens verksamhetsområde. Vidare är 
bolagsstyrelserna för de kommunala bolagen personuppgiftsansvariga för de 
personuppgifter som behandlas inom deras verksamhet. Dataskyddsombudet 
rapporterar till varje nämnd och bolagsstyrelse i kommunkoncernen.
Beskrivning av ansvarsuppgifter: 

 Säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen och tillhörande 
bestämmelser 

 Ha en upprättad registerförtäckning som ska vara tillgänglig i 
elektroniskt format och hållas uppdaterade

 Genomföra integritetshöjande åtgärder och andra skyddsåtgärder 
 Informera medarbetare, förtroendevalda, konsulter och andra 

uppdragstagare om Sandvikens kommunkoncerns 
integritetsskyddsarbete

 Ha förmåga att upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter 
 Kontinuerligt bedriva utbildning om integritetsskydd för 

medarbetare, förtroendevalda, konsulter och andra uppdragstagare
 Ha minst en utsedd dataskyddssamordnare som driver arbete med 

integritetsskydd 
 Genomföra konsekvensbedömningar i de fall där behandlingen av 

personuppgifter är en hög risk för integritetsskyddet 
 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal i de fall där ett 

personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning samt säkerställa att biträder följer 
avtalet. 

4.3 Dataskyddssamordnare (DSS)
Varje nämnd och bolag i kommunkoncernen ska ha en eller flera 
dataskyddsamordnare. Dennes uppgift är att stötta verksamheterna i ett aktivt 
arbete för att följa dataskyddsförordningen. Dataskyddssamordnaren har 
inget särskilt ansvar utan är en stödfunktion. Personuppgiftsansvarig bär det 
fulla ansvaret för verksamhetens personuppgiftsbehandlingar.
Dataskyddssamordnaren stöttar verksamhet och personuppgiftsansvarig 
genom att:

 registrera pågående behandlingar i registerförteckningen och löpande 
följa upp att den verksamhet dataskyddssamordnaren representerar 
har ett ifyllt register över dessa behandlingar

 stötta sin verksamhet vid begäran om registerutdrag
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 proaktivt granska verksamhetens personuppgiftsbehandlingar 
löpande, påpeka eventuella brister och föreslå åtgärder till den som är 
personuppgiftsansvarig

 ge råd och stöd till verksamhetens ledning och berörd personal i 
frågor rörande behandling av personuppgifter

 stödja verksamheten i upprättandet av skriftliga avtal med 
personuppgiftsbiträden

 hålla sig underrättad om utveckling av lagstiftningen inom området 
för behandling av personuppgifter

 hålla sig underrättad om datainspektionens verksamhet

 arbeta långsiktigt med att anpassa behandling så att den sker enligt 
dataskyddsförordningen

 bidra till utvecklingen av gemensamma rutiner och arbetssätt för att 
uppfylla dataskyddsförordningen

 göra avstämningar och följ upp interna riktlinjer och rutiner så att de 
kan förbättras

 ge råd om utbildning till DSO och PUA som är mer 
verksamhetsspecifik utöver den framtagna koncerngemensamma 
utbildningsplanen.

4.4 Personuppgiftsbehandlare (PUB)
En medarbetare i en nämnd eller i ett bolag som i sitt arbete behandlar 
personuppgifter. Personuppgiftsbehandlare har ett ansvar att läsa och ta del 
av de bestämmelser som finns i Sandvikens kommunkoncern avseende 
integritetsskydd. 

4.5 Integritetsskyddsnätverk 
Integritetsskyddsnätverk finns till för att stötta verksamheterna i sitt arbete. 
Deltagarna i integritetsskyddsnätverket består av dataskyddssamordnare i 
kommunens förvaltningar och bolag samt 
informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud och kommunjurist. 
Nätverket finns till för att stötta dataskyddssamordnaren i sitt arbete i 
respektive verksamhet samt för utbytande av erfarenheter. Gemensamma 
mallar, arbetssätt och rutiner tas fram i nätverket. Nätverket utgör även en 
möjlighet att planera och genomföra gemensamma insatser om det finns ett 
behov. 

5 Grundläggande principer 
Alla personuppgiftsbehandlingar måste uppfylla de grundläggande 
principerna som anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen. 

5.1 Laglighet, korrekthet och öppenhet 
Personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att de registrerade förstår hur 
deras uppgifter behandlas och varför. Att en behandling ska vara laglig och 
korrekt betyder att den inte får strida mot andra bestämmelser i förordningen, 
och då framförallt mot artikel 6 som anger under vilka omständigheter 
personuppgifter får behandlas. Att behandlingen ska vara öppen betyder att 
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det ställs krav på att man tillhandahåller information om all 
personuppgiftsbehandling samt att all kommunikation ska vara lättillgänglig 
och begriplig. Att behandla personuppgifter utan att ha ett lagligt ändamål 
för personuppgiftsbehandlingen kan vara straffbart enligt 
dataskyddsförordningen. 

5.2 Ändamålsbegränsning 
Personuppgifter får endast behandlas för specifika ändamål som är väl 
förankrade i verksamheten. Personuppgifter får inte användas på ett sätt som 
är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in, och 
personuppgiftsansvarig kan inte utan vidare övergå till att behandla 
personuppgifterna för något annat syfte i ett senare skede. Ändamålen ska 
vara särskilda, uttryckligt angivna och berättigade i verksamheten. Det finns 
ett uttryckligt undantag från denna princip som är tillämplig för 
arkivändamål. 

5.3 Uppgiftsminimering 
Alla personuppgifter som behandlas ska vara relevanta i förhållande till 
ändamålet med behandlingen, det vill säga det ska finnas ett direkt syfte med 
att verksamheten samlar in dem. Verksamheten får inte registrera fler 
personuppgifter än vad som är nödvändigt. Att samla in och spara uppgifter 
"för att de kan vara bra att ha" eller "ifall vi behöver dem senare" är inte 
förenligt med lagstiftningen. 

5.4 Korrekthet/riktighet 
Alla uppgifter som samlas in och lagras ska vara riktiga. (”riktiga” utifrån en 
objektiv bedömning) Vid behov ska uppgifterna uppdateras och felaktiga 
uppgifter ska rättas eller raderas för att säkerställa korrekthet i allt som finns 
registrerat.

5.5 Lagringsminimering 
Lagringsminimering innebär att samla in så få personuppgifter som möjligt 
och att verksamhetens endast får samla in de uppgifter som behövs för att 
utföra arbetet.
När verksamhetens grund för behandling upphör ska uppgiften arkiveras 
alternativt gallras. Detta ska framgå i en dokumenthanteringsplan som ska 
hållas uppdaterad. Den talar om hur allmänna handlingar hos verksamheten 
ska hanteras och förvaras. Detta säkerställer en enhetlig hantering av 
information i kommunen och underlättar vid sökning av information. 

5.5.1 Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och arkivering 
Ärenden med tillhörande personuppgifter ska avskiljas från 
verksamhetssystemet eller avgränsas tekniskt vid den tid då arkivering är 
angiven i dokumenthanteringsplanen.  Därefter får uppgifterna endast vara 
åtkomliga för arkivändamål.
Offentlighetsprincipen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till 
allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen hindrar inte kommunen från 
att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Arkivlagen 
reglerar skyldigheten för bland annat kommuner att bevara sina allmänna 
handlingar.
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Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgifter ska arkiveras 
alternativt gallras när verksamhetens syfte/grund för behandlingen upphört. 
Det är därför viktigt att se över och ha väl övervägda tidsfrister i 
dokumenthanteringsplanerna.

5.6 Integritet och konfidentialitet 
De registrerades integritet och uppgifternas konfidentialitet ska alltid värnas 
vid behandling av personuppgifter, det vill säga säkerställa att de skyddas 
genom att hitta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Det 
kan dels handla om att förhindra intrång och att obehöriga får tillgång till 
uppgifter, men också om att säkerställa att uppgifterna inte exempelvis 
skadas eller raderas av misstag.

5.7 Ansvarsskyldighet 
Personuppgiftsansvariga ska kunna visa att de följer dataskyddsförordningen 
och tillhörande bestämmelser samt hur de förhåller sig till principerna i 
artikel 5. Detta kräver ett systematiskt arbetssätt genom bland annat 
internkontroll, dokumentation, analyser, avtal, strategidokument och 
styrandedokument.

6 Rättslig grund 

6.1 Laglig behandling av personuppgifter 
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet får behandla 
personuppgifter endast på de grunder som framgår av 
dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen (artikel 6) får 
personuppgifter behandlas om: 

 den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes 
personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål

 behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den 
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den 
registrerade innan ett sådant avtal ingås

 behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som 
åvilar den personuppgiftsansvarige

 behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan 
fysisk person 

 behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning

6.2 Mer om samtycke 
Personuppgifter får behandlas om man har ett samtycke från den som 
personuppgifterna avser. 
Samtycket ska: 

 vara frivilligt

 vara skriftligt, med tydligt angivet ändamål med behandlingen 
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 lämnas innan behandlingen påbörjas och efter det att den registrerade 
har fått information om dataskyddsförordningen tillsammans med 
den personuppgiftsbehandling som samtycket gäller för.

 vara möjligt att återkalla 
Den som behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna 
vissa att ett giltigt samtycke har lämnats av den registrerade. Den 
registrerade ska få tillräcklig information om behandlingen för att förstå 
innebörden av samtycket. Ett lämnat samtycke gäller också för ett enda 
ändamål – om de insamlade personuppgifterna ska användas för ett annat 
ändamål än för vilket de samlades in krävs ett nytt samtycke för det nya 
ändamålet. Särskilt höga krav gäller när samtycke avser behandling av 
känsliga personuppgifter. Ett samtycke ska alltid kunna återkallas. 

6.2.1 Barns samtycke 
I dataskyddslagen (2018:218) anges att barn som fyllt 13 år på egen hand ska 
kunna samtycka till behandling av personuppgifter när de använder sociala 
medier och andra informationstjänster. 

7 Personuppgifter 

7.1 Vad är en personuppgift? 
Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. 
Avgörande är att uppgiften enskild eller i kombination med andra uppgifter 
kan knytas till en levande person. Dataskyddsförordningen omfattar inte 
avlidna personer. Exempel på personuppgifter är: personnummer, namn och 
efternamn, telefonnummer, adress, IP-adress, med mera. 

7.2 Särskilda kategorier av personuppgifter 
I dataskyddsförordningen benämns känsliga personuppgifter som ”särskilda 
kategorier av personuppgifter”. Uppgifter som gäller särskilda kategorier av 
personuppgifter är i regel förbjudna att behandlas. Det måste finnas en 
bestämmelse om undantag i dataskyddsförordningen (artikel 9) som medger 
behandling av sådana uppgifter. Definitionen av särskild personuppgift i 
dataskyddsförordningen omfattar uppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 
medlemskap i fackförening samt genetiska och biometriska uppgifter med 
vilka man entydigt kan identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller 
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Vid 
behandling av sådana uppgifter ska en konsekvensbedömning göras (se 
avsnitt konsekvensbedömning). 

8 Personuppgiftsbiträdesavtal 

8.1 Om personuppgiftsbiträdesavtal 
När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde ska det 
finnas ett skriftigt avtal, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Det är den 
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personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet finns. I avtalet ska det 
särskilt föreskrivas att:

 personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter i enlighet 
med instruktioner från den personuppgiftsansvarige 

 personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de säkerhetsåtgärder som 
den personuppgiftsansvarige är skyldig att vidta enligt 
dataskyddsförordningen.

Vad gäller instruktionerna ska de vara så tydliga att otillåten behandling inte 
kommer att utföras. Sådana instruktioner kan exempelvis gälla ändamål med 
behandlingen, tredjelandsöverföring och utlämnande till tredje man. Vad 
gäller kravet på säkerhet ska den personuppgiftsansvarige kunna förvissa sig 
om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som 
måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna. 
Det sistnämnda kravet innebär att den personuppgiftsansvarige har ett ansvar 
att kontrollera att det anlitade personuppgiftsbiträdet både kan och faktiskt 
vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

8.2 Personuppgiftsbiträdesavtal inom Sandvikens kommun
Sandvikens kommun ska använda den mall som SKL tagit fram för 
personuppgiftsbiträdesavtal. När avtalet är upprättat och undertecknat av 
bägge parter registreras det i diariet (W3D3) för möjligheten till återsökning 
och bevarande. Den upprättade specifikationen (bilagan från SKL:s avtal) 
ska registreras i diariet för återsökning och bevarande. 
Personuppgiftsbiträdesavtalet skrivs under av förvaltningschef eller av 
bolagets verkställande direktör eller av dessa funktioner anvisad person.
Personuppgiftsbiträdesavtal ska även upprättas mellan kommunala bolag och 
förvaltningar om personuppgiftsbehandlingen så kräver enligt lag.

Personuppgiftsbehandlingar mellan olika förvaltningar i kommunen ska 
däremot regleras i en så kallad rättsakt. Det innebär att det i reglementet är 
inskrivet att om ett förhållande råder där en förvaltning är biträde åt en annan 
förvaltning behöver ett avtal inte upprättas. Däremot ska bilagan från SKLs 
avtal upprättas. Den innehåller en specifikation av behandlingen och talar 
tydligt och klart om vilken typ av uppgifter som ska behandlas och hur det 
får ske. Dessutom ska det anges i registerförteckningen över all 
personuppgiftsbehandling i kommunen i en för ändamålet särskild kolumn 
att rättsakt reglerar förhållandet mellan förvaltningarna.

8.2.1 När är personuppgiftsbiträdesavtal aktuellt, revidering av 
personuppgiftsbiträdesavtal, med mera. 

När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde för att 
behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning krävs ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. Vidare ska personuppgiftsbiträdesavtal 
fortlöpande revideras vid behov, exempelvis när en ny biträdessituations 
uppstår. På motsvarande sätt ska avtalet tas bort när det inte längre är aktuell. 
Vidare bör personuppgiftsansvarig göra en generell översyn av deras 
personuppgiftsbiträdesavtal vartannat år. 
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8.3 Personuppgiftsbiträdesavtal vid kommungemensamma 
system

Vad gäller kommunövergripande system har Sandvikens kommun, enligt 
artikel 30 i dataskyddsförordningen, beslutat att tillåta kommunstyrelsen att 
vara personuppgiftsansvarig för all personalrelaterad behandling, all e-post 
och övriga kommunövergripande system som används av alla nämnder. 
Därmed behöver inte varje nämnd upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med 
en systemleverantör.

9 Registerförteckning

9.1 Föra register över personuppgiftsbehandlingar 
Registerförteckningen är en kartläggning av alla behandlingar av 
personuppgifter som utförs inom respektive nämnd. Det ger en översikt över 
alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer. Alla 
behandlingar som utförs inom den personuppgiftsansvariges verksamhet ska 
skriftligen finnas i ett gemensamt register och den personuppgiftsansvarige 
är i sin tur ansvarig för att registret både är tillgängligt i elektroniskt format, 
kvalitetssäkrat och uppdaterat. Enheterna/verksamheterna inom nämnden har 
det operativa ansvaret att registret är ifyllt och uppdaterat. 
Vid kommunövergripande system ska dessa system och 
personuppgiftsbehandlingar anges i särskild flik i registerförteckningen över 
personuppgiftsbehandlingar. Vidare är kommunstyrelsen ansvarig för att en 
registerförteckning finns över kommunövergripande system.  
Registerförteckningarna hjälper personuppgiftsansvariga att ha kontroll över 
vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i kommunen samt möjlighet för 
medborgare och granskade myndigheter att få insyn i kommunens arbete 
med integritetsskydd. Det hjälper också personuppgiftsansvariga och 
dataskyddsombudet att, på ett systematiskt sätt, kontrollera efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen.
Revidering av registerförteckning sker fortlöpande vid behov, exempelvis 
när en behandling (system) tillkommer ska behandlingen registreras i 
registerförteckningen. På motsvarande sätt ska behandlingen tas bort när den 
inte längre är aktuell. Vidare bör personuppgiftsansvarig göra en generell 
översyn av registerförteckning vartannat år. 

10 Konsekvensbedömning 
Vid personuppgiftsbehandlingar som sannolikt medför en hög risk för den 
registrerades integritet måste en konsekvensbedömning genomföras. En 
konsekvensbedömning beskriver syftet med personuppgiftsbehandlingen 
samt risker som kan uppstå för den vars personuppgifter behandlas. 
Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att göra en bedömning av för vilka 
behandlingar en konsekvensbedömning behöver göras. 
Personuppgiftsansvarig är också ansvarig för att en konsekvensbedömning 
genomförs. 
När konsekvensbedömningen genomförts ska ansvarig chef för 
verksamheten besluta om behandlingen kan tillåtas eller inte.
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Konsekvens bedömning med risk- och sårbarhetsanalys ska göras före 
verksamhet överförs till extern part eller vid upphandling av IT-system och 
tjänster. Vidare ska verksamheterna göra en informations- och 
informationssäkerhetsklassning.

11 Säkerhetskrav vid personuppgiftsbehandling 
Den personuppgiftsansvariga nämnden eller bolagsstyrelsen är skyldig att 
vidta sådana säkerhetsåtgärder som skyddar de personuppgifter som 
behandlas. Åtgärderna ska vara så utformade att de ger en relevant 
säkerhetsnivå med hänsyn till tekniska möjligheter, kostnader, särskilda 
risker med behandlingen av personuppgifterna och hur känsliga de 
behandlande uppgifterna är. 
Datainspektionen får i enskilda fall besluta om vilka säkerhetsåtgärder som 
den personuppgiftsansvariga ska vidta.  
Tekniska åtgärder kan exempelvis omfatta brandväggar, 
krypteringsfunktioner, skriv- och åtkomstskydd (både fysiskt och 
elektroniskt) och anti-virus, medan organisatoriska åtgärder kan handla om 
säkerhetsarbetets organisation, rutiner och styrdokument. Behandling av 
känsliga personuppgifter ställer högre krav på vidtagna säkerhetsåtgärder.

11.1 Behörighet
Bara den som har rätt att behandla personuppgifter ska kunna göra det. Ett 
grundkrav på system som innehåller personuppgifter är att de går att 
behörighetsstyra.
Säkerheten kring behörigheter beror mycket på tilldelning och avslutande av 
behörigheter. Om det dessutom gäller tillgång till känsliga personuppgifter är 
kraven ännu högre på fungerande rutiner för behörighetshantering och även 
loggningsfunktioner i systemen, exempel vem som gjorde vad och när.

11.2 Informationssäkerhet 
God informationssäkerhet är grundläggande för en god efterlevnad av 
dataskyddsförordningen och tillhörande bestämmelser. För mer information 
se informationssäkerhetspolicy, riktlinjer för informationssäkerhet samt 
andra dokument som det hänvisas till i informationssäkerhetspolicyn samt i 
riktlinjerna för informationssäkerhet. 

12 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 
Kommunen ska sträva efter att skapa ett inbyggt dataskydd i alla system och 
ha dataskydd som standard, så att systemen, tjänsterna och rutinerna kan 
uppfylla de personuppgiftsansvarigas säkerhetskrav.
Detta kan uppnås genom i huvudsak följande åtgärder:

 Minimera mängden personuppgifter i systemen.

 Begränsa åtkomsten till uppgifterna genom behörighetsstyrning. 

 Säkra autentiseringar genom flerfaktorsinloggningar. 

 Skapa krypteringsfunktioner. 

 Skapa säkrare fysiska enheter (t.ex. telefoner, datorer, servrar). 
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 Genomföra utbildningar. 

 Skapa pseudonymisering.

13 Personuppgiftsincident 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som definieras vara något 
som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till 
obehörig röjande eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överfört, 
lagrats eller på annat sätt behandlats. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 

Varje medarbetare ansvarar för att meddela dataskyddsombudet, närmaste 
chef eller DSS om denne anser att det finns risk för, misstanke om eller att 
en personuppgiftsincident inträffat. Alla personuppgiftsincidenter ska 
dokumenteras av personuppgiftsansvarig (systemförvaltare och/eller DSS) 
och behandlas då det är viktigt att agera oavsett hur allvarlig incidenten är. 

Om en personuppgiftsincident sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter skadas ska den personuppgiftsansvarige 
anmäla incidenten till Datainspektionen samt informera de registrerade om 
incidenten. Personuppgiftsincidenter ska i dessa fall anmälas av den 
personuppgiftsansvarige till Datainspektionen inom 72 timmar efter att den 
har upptäckts. Detta gäller även om incidenten inträffat hos ett av våra 
personuppgiftsbiträden.

Observera att oavsett om incidenten ska rapporteras till Datainspektionen ska 
incidenten dokumenteras i datainspektionens formulär och diarieföras i 
W3D3, samt rapporteras till dataskyddsombudet som i sin tur rapporterar till 
personuppgiftsansvarig nämnd eller bolagsstyrelse. Det är dataskydds-
samordnare (DSS) i den verksamhet där incidenten ägt rum som fyller i 
datainspektionens formulär tillsammans med andra relevanta aktörer. Vidare 
informerarar dataskyddssamordnaren dataskyddsombudet om att en händelse 
skett samt skickar det ifyllda formuläret (för mer information se rutin för 
anmälan av personuppgiftsincident). 

Dataskyddsombudet finns tillgängligt för frågor och/eller konsultation.     

14 De registrerades rättigheter 

14.1 Informationsplikt
Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes 
personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska 
lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och 
när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när 
särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det 
inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den 
personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld 
eller bedrägeri.
Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en 
lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett 
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tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken 
information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om 
kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för 
behandlingen och ändamålet med behandlingen.

14.1.1 Undantag gällande informationsplikt
Information behöver inte lämnas om uppgifterna inhämtas från någon annan 
och den registrerade redan känner till informationen eller om det visar sig 
vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats att 
lämna information. 
Information ska inte heller lämnas om personuppgifterna måste fortsätta vara 
konfidentiella till följd av att vissa uppgifter omfattas av sekretess.

14.2 Registerutdrag
Varje medborgare har rätt att få veta om myndigheten behandlar dennes 
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är skyldig att, vid förfrågan, ge ut 
dessa uppgifter till medborgaren genom ett så kallat registerutdrag. Ett 
registerutdrag inkluderar både strukturerad och ostrukturerad data (Word-
filer, Excel-filer, enklare listor, med mera). 

14.3 Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få bristande och felaktiga 
personuppgifter rättade och vid behov även kompletterade. Information som 
den personuppgiftsansvariga inte anser är felaktiga eller missvisande behövs 
inte rättas. Vid samtliga fall kommuniceras vad som gjort eller vilket beslut 
som tagits till den som begär rättelse. 

14.4 Rätt till radering, rätten att bli glömd
Den registrerade har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. 
Personuppgiftsansvarig kan inte radera uppgifter som utgör allmänna 
handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som 
exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför 
uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder. 
Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter ska tas bort. 
Kommunen kan avslå en begäran om radering för att tillgodose att andra 
viktiga rättigheter såsom till exempel rätten till yttrande- och 
informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift 
av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. 

14.4.1 Återkallande av samtycke 
Har registrerad lämnat samtycke till behandlingen har denne också rätt att 
när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Att samtycket återkallas påverkar inte 
lagligheten av behandling som redan har utförts.

14.5 Rätt till begränsning av behandling
Den registrerade har rätt att kräva att en behandling av dennes 
personuppgifter begränsas. Det innebär att den personuppgiftsansvarige 
måste behålla uppgifterna utan rätten att använda dem. Rätten till 
begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är 
felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära 
att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas 
korrekthet utreds.
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14.6 Rätt att göra invändningar 
En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges 
behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller 
när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, 
som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. 
Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den 
personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går 
att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste 
behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och 
friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar 
av rättsliga anspråk. 

14.7 Anmälningsskyldighet avseende begränsning, rättelse eller 
radering 

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken 
personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av 
personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med 
dataskyddsförordningen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra 
en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera 
den registrerade om dessa mottagare om den registrerade begär det.

14.8 Klagomål
Den registrerade kan om den anser att dess uppgifter har behandlats felaktigt 
kontakta den verksamhet som behandlar uppgifterna eller kommunens 
Dataskyddsombud. Den registrerade har också rätt att vända dig till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

14.9 Rätt till dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och 
använda sina personuppgifter hos annan personuppgiftsansvarig. En 
förutsättning för detta är att behandlingen grundar sig på samtycke eller 
avtal. Rätten avser endast de personuppgifter som man själv har inkommit 
med till personuppgiftsansvarige. Notera dock att denna möjlighet är mycket 
begränsad i förhållande till kommunala myndigheter och bolag som lyder 
under offentlighetsprincipen.

15 Överklagningsbara beslut 
I samband med att dataskyddsförordningen infördes tillkom en rättighet för 
sökande att överklaga vissa beslut som fattas med stöd av 
dataskyddsförordningen. Rättigheten avser vissa beslut som en 
personuppgiftsansvarig fattar med anledning av att en registrerad begär att 
utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vid begäran som avser 
någon av dessa rättigheter nedan ska myndigheten fatta ett formellt, skriftligt 
avslagsbeslut som kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
Överklagandehänvisning ska bifogas till beslutet. 
Beslut enligt följande artiklar i dataskyddsförordningen kan överklagas till 
förvaltningsdomstol: 

 Avgifter m.m. (artikel 12.5)

 Tillgång till personuppgifter m.m. (artikel 15) 

http://dataskyddsombud.nu/gdpr/mottagare/
http://dataskyddsombud.nu/gdpr/personuppgifter/
http://dataskyddsombud.nu/gdpr/behandling/
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 Rättelse (artikel 16) 

 Radering (artikel 17) 

 Begränsning (artikel 18) 

 Underrättelse till tredje man om rättelse, radering eller begränsning 
(artikel 19)

 Invändningar (artikel 21) 
Dessutom kan följande beslut enligt lag med kompletterande bestämmelser 
till dataskyddsförordningen överklagas till förvaltningsdomstol: 

 2 kap. 3 § andra stycket dataskyddslagen (behandling i enskilda 
arkiv). 

 3 kap. 6 § tredje stycket dataskyddslagen (behandling av känsliga 
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse). 

 3 kap. 9 § andra stycket dataskyddslagen (andra än myndigheter får 
behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser). 

Andra beslut enligt dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen får inte 
överklagas. 
Vem som är behörig att fatta beslut vid frågor som rör den registrerades 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen framgår av myndighetens 
delegationsordning. 

16 Efterlevnad
Personuppgiftsansvarig ska kunna visa att verksamheten följer 
Dataskyddsförordningen. Omvänd bevisbörda tillämpas. Det innebär att 
Datainspektionen inte behöver visa att personuppgiftsansvarig gjort fel, utan 
personuppgiftsansvarig måste visa att dem gjort rätt.
Ett sätt att visa att Sandvikens kommun efterlever dataskyddsförordningen 
och tillhörande bestämmelser är att bland annat skapa ordning och reda samt 
ha ett strukturerat och medvetet arbetssätt.
Ett effektivt sätt att visa på efterlevnad av lagen är att dokumentera det 
Sandvikens kommun gör, till exempel genom att arbeta utifrån områdena 
som beskrivits ovan och dokumentera utfallet. Exempel på dokumentation:

 Register över personuppgiftsbehandlingar, Registerförteckning
 Dokumenterade konsekvensbedömningar
 Informationssäkerhetsanalyser och säkerhets-/skalskyddsanalyser
 Klassningar av information
 Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera personuppgifter på ett 

visst sätt
 Åtgärdsplaner
 Utförda åtgärder vid incidenter
 Kravställning på systemleverantörer
 Personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningen
 Utbildning 
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16.1 Revision och internkontroll 
Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid att personuppgiftsansvarig inte 
bara ska följa lagstiftningen, utan också att personuppgiftsansvarig ska 
kunna bevisa det. Ett sätt att övervaka arbetet är genom revision och 
internkontroll. Vidare ska Sandvikens kommun göra kontinuerliga 
avstämningar och följ upp sammanställd dokumentation, riktlinjer och 
rutiner så att de kan förbättras, detta arbete hanteras inom 
kommunkoncernens dataskyddssamordnarnätverk. 
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Bilagor

Bilaga 1 – Interna styrdokument 

Interna styrdokument har upprättats för att säkerställa korrekt hantering av 
personuppgifter inom verksamheten, i enlighet med gällande lagstiftning. 

För vidare information om kommunens riktlinjer och rutiner kring 
dataskyddsarbete, se:

 Integritetspolicy
 Informationssäkerhetspolicy
 Riktlinjer för informationssäkerhet
 Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt 

fillagring inom Sandvikens kommun
 Rutin för rapportering av personuppgiftsincident
 Rutin vid nya eller förändrade personuppgiftsbehandlingar 
 Rutin vid begäran om registerutdrag 
 Rutin vid begäran om radering och rättning av personuppgifter
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