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Dataskyddsförordningen (GDPR) ger rätt till insyn i hur de egna personuppgifterna behandlas, både till 
kommunanställda och allmänhet. Individen ska få information om och insyn i personuppgifts-behandlingen. Vi 
måste också informera om det händer en olycka där personuppgifter läcker ut till obehöriga. 

Som chef har du ansvaret för att din förvaltning bemöter frågor och begäranden från en individ, samt rapporterar 
personuppgiftsincidenter. Du kan dock med fördel överlämna själva handläggningen till en GDPR-samordnare i 
förvaltningen. 

Här är anvisningar för hur vi handlar när en individ vill utöva sina rättigheter, eller om det inträffar en incident. 
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Individens rättigheter och hur vi hanterar dem 

Rätt till information 
Individen har rätt att få information när vi samlar in uppgifter om hen. Det gäller både när uppgifterna samlas in 
direkt från individen och när vi hämtar informationen från andra källor. 

Hämtar vi uppgifterna direkt från individen ska följande information delges vid insamlingen: 
- Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall dennes företrädare.
- Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet.
- Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden.
- Vilka vi delar uppgifterna med.
- Om vi överför personuppgifterna till land utanför EU/EES (tredje land).
- Hur länge vi lagrar uppgifterna.
- Individens rättigheter.
- Rätten att klaga till tillsynsmyndighet.

Hämtar vi uppgifterna från andra källor ska dessutom följande information delges: 
- Vilka personuppgifter det rör sig om.
- Vilka källor de är hämtade ifrån.

Hämtar vi uppgifterna från andra källor ska individen informeras inom en månad efter insamlingen. 

Information behöver inte ges om: 
- Individen redan har tillgång till informationen.
- Det visar sig omöjligt eller skulle innebära en oproportionell ansträngning.

Anvisning 
1. Lägg in informationstext på alla blanketter, formulär, inbjudningar, avtal och liknande som din förvaltning

använder. Textmallar för olika sammanhang finns hos GDPR-huvudsamordnaren.
2. Dela ut skriftlig information vid möten med nya individer. Mall finns i mappen Allmänna kommunmallar,

kallad ”Infotext 1”.
3. Hämtas uppgifter enbart från andra källor, till exempel då en anställd anger närmast anhörig i Personec,

så informera individen inom en månad. Mall finns i mappen Allmänna kommunmallar, kallad ”Infotext 2”.
4. Hänvisa till hemsidan, knappen ”Dataskydd”, för generell information om kommunens behandling av

personuppgifter eller begäran om registerutdrag.
5. Hänvisa individen till e-post, dataskyddsombud@arvidsjaur.se, eller post adresserad till

Dataskyddsombudet för kontakt med kommunens dataskyddsombud.

mailto:dataskyddsombud@arvidsjaur.se
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Rätta uppgifter 
Individen har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

- Vi kan bara rätta de uppgifter som vi ansvarar för. Exempelvis ansvarar Skatteverket för namnändringar 
och vi kan inte göra någon rättning innan en ändring godkänts där. 

 
Individen har rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. 
 
Om vi rättar uppgifter så ska vi meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om det inte skulle 
visa sig omöjligt eller alltför svårt. Rådgör med dataskyddsombudet. 
 
Individen har rätt att, på begäran, få veta vilka vi meddelat om rättelsen. 
 

Anvisning 
Avgör om du har behörighet att rätta uppgifterna, eller om kompletterande uppgifter är relevanta. Rådgör vid 
behov med dataskyddsombudet. 

 
a, Rättning och/eller komplettering är möjlig 

- Genomför ändringarna.  
- Meddela ändringarna till de som uppgifterna delas med, om det går. (Rådgör med dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder.  
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
b, Rättning och/eller komplettering är inte möjlig 

-  Informera individen. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
 

 

Flytta uppgifter (dataportering) 
Individen har rätt till dataportabilitet (att få ut de uppgifter hen själv lämnat i ett sådant format att de går att 
flytta till en annan it-miljö) om: 

1. Vi behandlar personuppgifterna med avtal som rättslig grund; eller 
2. Vi behandlar personuppgifterna med samtycke som rättslig grund; och  
3. Personuppgifterna behandlas automatiskt i ett datasystem. 

 

Anvisning 
Rådgör med GDPR-huvudsamordnaren som vid behov tar hjälp av IT och dataskyddsombudet. 
 

- Informera individen om portering är eller inte är möjlig. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
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Radera uppgifter 
Individen kan begära att få sina personuppgifter raderade (bli bortglömd). Det betyder inte att vi ovillkorligen 
fullgör en sådan  begäran. I många fall varken måste eller får vi radera personuppgifterna. 
 
Individen kan begära radering i följande fall: 

1. Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de behandlats för. 
2. Individen återkallar ett samtycke och det saknas annan rättslig grund för behandlingen. 
3. Individen invänder mot att vi behandlar personuppgifter på de lagliga grunderna allmänt intresse eller 

myndighetsutövning, och vi saknar berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre. 
4. Uppgifterna har behandlats på olagligt sätt. 
5. Uppgifterna måste raderas enligt lag. 

 
Vid en begäran om radering utreder vi om det är möjligt. Tänk på följande: 

1. Rör det sig om allmänna handlingar? 
Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i 
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Det innebär att vi sannolikt 
inte får radera utan ska spara och arkivera personuppgifterna. Det gäller även när de inte längre är 
nödvändiga för oss, eller om en individ tar tillbaka ett samtycke. 

2. Är uppgifterna nödvändiga? 
Behöver vi behandla uppgifterna för att vi ska kunna utföra våra uppdrag enligt lag, i allmänt intresse eller 
genom myndighetsutövning så har vi berättigade skäl att fortsätta behandlingen, även om individen har 
invändningar. 

3. Behövs uppgifterna för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk? 
 
Om vi raderar uppgifter så ska vi även meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om det inte 
skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. Rådgör med dataskyddsombudet. 
 
Individen har rätt att, på begäran, få veta vilka vi meddelat om raderingen. 
 

Anvisning 
Avgör om du kan och har rätt att radera uppgifterna. Rådgör vid behov med dataskyddsombudet. 

 
a, Radering är möjlig 

- Genomför raderingen. 
- Ge besked om radering till de som uppgifterna delas med, om det går. (Rådgör med dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
b, Radering är inte möjlig 

-  Informera individen. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
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Ta tillbaka ett samtycke 
Individen har rätt att ta tillbaka ett givet samtycke. Det påverkar behandlingen av uppgifterna framåt i tiden, d.v.s. 
vi får inte fortsätta att använda individens personuppgifter. Behandlingen som skett innan samtycket återkallades 
är fortfarande laglig. 
 
Ett återkallat samtycke innebär inte nödvändigtvis att vi kan radera uppgifterna eftersom vi styrs av regelverket 
kring allmänna handlingar (se Radera uppgifter). 
 

Anvisning 
- Genomför de ändringar som krävs. 
- Meddela de som uppgifterna delas med om att samtycket är återkallat, om det går. (Rådgör med 

dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder. Informera även om att behandlingen fram till återkallandet 

fortfarande är laglig. Om det rör sig om allmänna handlingar kan vi heller inte radera uppgifterna utan 
måste sannolikt arkivera dem. 

- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
 

 

Invända mot behandling av uppgifter 
Individen har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av allmänt intresse, 
myndighetsutövning eller intresseavvägning. Invändningen ska vara specifik. 
 
Om individen kommer med en invändning så måste vi kunna visa att våra intressen väger tyngre än individens 
intressen för att få fortsätta med behandlingen. Är uppgifterna nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra 
uppdrag enligt lag, i allmänt intresse eller genom myndighetsutövning så har vi berättigade skäl för behandlingen. 
 
Individen ska informeras om resultatet av utredningen.  
 
Individen har alltid rätt att när som helst invända mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföring. 
Behandlingen för direktmarknadsföring måste då upphöra. Direktmarknadsföring är sällan aktuellt i vår 
verksamhet. 
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Anvisning 
1. Avbryt all aktuell behandling av individens personuppgifter (begränsning). 
2. Avgör vems intressen som väger tyngst i det aktuella fallet. Rådgör vid behov med dataskyddsombudet. 

 
a, Individens intressen väger tyngst 
- Bestäm i samråd med individen och dataskyddsombudet vad som ska ske med behandlingen (t.ex. att 
vissa uppgifter inte längre ska behandlas eller att hela behandlingen upphör). 
- Meddela de som uppgifterna delas med om ändringarna, om det går. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
 
b, Våra intressen väger tyngst 
- Meddela individen. Ange skälen. Meddela även att begränsningen av behandlingen upphör. - Återuppta 
behandlingen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
 

 

Begränsa behandling av uppgifter 
Individen har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av personuppgifter. Det innebär att vi får 
lagra, men inte hantera, individens uppgifter tills begränsningen upphör. 
 
Begränsning kan begäras i följande situationer: 

1. Individen vill ha personuppgifter rättade och kräver att behandling av uppgifterna fryses tills vi har utrett 

frågan.  

2. Personuppgiftsbehandlingen är olaglig men individen motsätter sig att uppgifterna raderas och vill istället 

att användningen av uppgifterna begränsas. 

3. Uppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålen med vår behandling och kan plockas bort, men 

individen behöver personuppgifterna för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk. 

4. Under tiden vi utreder en invändning mot en behandling. 

Om vi begränsar en behandling tillfälligt så ska vi även meddela dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna 
till – om det inte skulle visa sig omöjligt eller alltför svårt. 
 
Vi ska meddela individen innan en begränsning upphör. 
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Anvisning 
Avgör om individen har rätt att begära begränsning. Rådgör vid behov med dataskyddsombudet. 
 
a, Begäran om begränsning är korrekt 

-  Avbryt all aktuell behandling av individens personuppgifter. 
- Ge besked om begränsning till de som uppgifterna delas med, om det går. (Rådgör med 

dataskyddsombudet.) 
- Informera individen om dina åtgärder. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 
b, Begäran om begränsning är inkorrekt 

- Informera individen. Ange skälen. 
- Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 

 

 

Registerutdrag 
Individen har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av vår behandling av hens personuppgifter. 
Vårdnadshavare till minderåriga kan också ta del av uppgifter om sina barn. 
 
Vi ska besvara förfrågningar inom en månad. Svarstiden kan förlängas med ytterligare två månader om förfrågan 
är särskilt komplicerad eller om vi översvämmas av begäranden. Om vi måste förlänga svarstiden ska individen 
underrättas om det och vi ska ange orsakerna till förseningen. Vi ska också ge individen besked om vi av någon 
anledning inte kan ta fram ett registerutdrag, t.ex. om det gäller vissa sekretessbelagda uppgifter om barn. 
 
Vi kan neka eller ta ut en avgift för förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller orimliga, t.ex. genom att de 
upprepas med täta intervaller. Vi måste ange skälen för nekande eller avgift. 
 
Samtliga begäranden om registerutdrag, även de som enbart gäller den egna förvaltningen, dokumenteras så att 
vi kan följa upp ärendehanteringen. 
 
Obs! Registerutdrag och utlämnande av allmän handling är olika saker och styrs av separata regelverk. Vid 
begäran om registerutdrag måste vi fastställa identiteten på personen ifråga, bland annat därför att vi kan komma 
att lämna ut handlingar som enligt offentlighets- och sekretesslagen skulle vara sekretessbelagda.  
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Anvisning 
Begäran som ställs till flera förvaltningar, eller hela kommunen, vidarebefordras till GDPR-huvudsamordnaren 
som koordinerar arbetet. 
 

1. Bara begäran om registerutdrag via e-tjänst eller pappersblankett ska hanteras. Begäran via mejl eller 
telefon hänvisas till e-tjänsten eller pappersblanketten för att vi ska kunna bekräfta individens identitet. 

2. Hantera begäran inom en månad. Endast om vi har mycket goda skäl kan tiden förlängas med två 
månader. Individen måste informeras om en eventuell förlängning. Ange skälen. 

3. Säkerställ att individ som begär registerutdrag för barn verkligen är vårdnadshavare. 
4. Ta ut informationen ur era register i form av sammanställningar, textfiler, skärmdumpar eller annat. Ingen 

information som kan identifiera andra än den sökande får finnas med. 
5. Fyll i följebrevet. Använd mall ”Följebrev till registerutdrag”  
6. Informationen ur registren tillsammans med följebrevet utgör registerutdraget. 
7. Meddela individen: 

 
a, Begärs registerutdraget via e-tjänst så lämnas det ut via samma tjänst. 
 
b, Begärs registerutdraget via pappersblankett så ska individen, om möjligt hämta ut det på 
kommunhuset, mot uppvisande av legitimation. 
 
c, Registerutdrag som inte kan hämtas ut personligen, och som innehåller känsliga personuppgifter 
skickas som rek. 
 
d, Registerutdrag som inte kan hämtas ut personligen, och som enbart innehåller ”harmlösa” 
personuppgifter skickas till folkbokföringsadressen. 

8. Skicka dokumentationen av ärendet till GDPR-huvudsamordnaren. 
 
 

 

Incidenter och incidentrapportering 
En personuppgiftsincident inträffar om uppgifter om en eller flera registrerade personer: 

- blir förstörda 
- går förlorade på annat sätt 
- kommer i orätta händer 

Det spelar ingen roll om händelsen har skett oavsiktligt eller med avsikt. 
 
Exempel: 
- En mobiltelefon blir stulen. 
- En dator kraschar och information som lagrats lokalt kan inte återskapas. 
- Personuppgifter skickas till någon som inte skulle ha uppgifterna.  
- En anställd får tillgång till persondata som inte behövs för arbetsuppdraget. 
- En person som slutat sin tjänst fortsätter att ha tillgång till kommunens system. 
- Ett nätfel stänger ner ett system så att lagstadgad service inte kan levereras. 
- Det sker ett intrång på kommunens servrar.  



 

-  
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En personuppgiftsincident kan få allvarliga följder: 

- Drabbade individer kan råka ut för till exempel diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, eller kränkning. 
- Förtroendet för kommunen kan skadas. 
- Vi riskerar sanktionsavgifter. 

 
När en incident inträffar måste vi bedöma vilka följder den kan få för individen: 

- Hur sannolikt är det att enskilda personer drabbas? 
- Hur allvarliga kan konsekvenserna bli? 

 
Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de drabbade måste vi meddela 
Datainspektionen. Är det sannolikt att enskilda drabbas och att följderna kan bli allvarliga så ska vi även informera 
individerna, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri. Vi har även det juridiska ansvaret att anmäla 
incidenter som inträffar hos våra systemleverantörer (personuppgiftsbiträden). 
 
En personuppgiftsincident ska anmälas inom 72 timmar efter det att överträdelsen har upptäckts. Vi måste 
rapportera inom det tidsintervallet, även om detaljer kring incidenten fortfarande saknas. 
 
Vi ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter. Även om vi bestämmer oss för att inte anmäla en incident så 
måste vi kunna motivera beslutet. 
 

Anvisning 
1. Du upptäcker en incident, eller en leverantör meddelar att en incident inträffat hos dem. 
2. Anmäl omedelbart incidenten till GDPR-huvudsamordnaren. Använd mall ”Incidentanmälan” 
3. Gör en konsekvensanalys tillsammans med GDPR-huvudsamordnaren, eventuell leverantör och 

dataskyddsombudet: 
 
a, Det finns risk att enskilda drabbas av skada till följd av incidenten 
- GDPR-huvudsamordnaren rapporterar till Datainspektionen inom 72 timmar. 
 
b, Sannolikheten att enskilda drabbas är hög och följderna kan bli allvarliga 
- Du informerar omgående individerna med stöd av eventuell leverantör och/eller GDPR-
huvudsamordnaren. 
 
c, Det finns ingen risk att enskilda drabbas av skada 
- GDPR-samordnaren dokumenterar konsekvensanalysen och motiven för beslutet. 
 

Följ upp incidenten tillsammans med GDPR-huvudsamordnaren, eventuell leverantör och dataskyddsombudet. 

Genomför, om möjligt, åtgärder för att förhindra en liknande incident i framtiden. 
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Konsekvensbedömning 
 
Om en behandling av personuppgifter kan leda till hög risk för individens fri- och rättigheter måste vi göra en 
konsekvensbedömning. Det gäller till exempel om vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser eller känsliga 
personuppgifter, som uppgifter om hälsa, religiös tro, politisk uppfattning eller etniskt ursprung, i stor omfattning. 
Det gäller också om vi sysslar med systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning, genom till 
exempel kameraövervakning eller på internet. 
 
Konsekvensbedömningar kan behöva göras på behandlingar som redan genomförs, till exempel om behandlingen 
förändras eller det införs ny teknik, men främst så fokuserar vi på att bedöma nya planerade behandlingar. 
 
En konsekvensbedömning beskriver ändamålet med personuppgiftsbehandlingen samt de risker som kan uppstå 
för den vars personuppgifter behandlas. Syftet är att bedöma om personuppgifterna som samlas in är nödvändiga 
för ändamålet och om den personuppgiftsansvarige har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda de 
registrerades integritet och rättigheter.  I bedömningen ingår en riskanalys där man beskriver: 

- Vad som kan hända vid behandlingen och varför det är en potentiell risk. 

- Hur sannolikt det är att händelsen inträffar. 

- Hur allvarliga konsekvenserna blir om händelsen inträffar. 

 
Hög risk kan det vara om det kan leda till exempelvis diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, ekonomisk förlust 
eller skadat anseende för individer. 
 
En konsekvensbedömning ska innehålla: 

- En systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syfte. 

- En bedömning av om behandlingen är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet med den. 

- En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter. 

- De åtgärder som planeras för att hantera riskerna och för att visa att dataskyddsförordningen efterlevs. 

 
Dataskyddsombudet ska delta i konsekvensbedömningen. Vi ska också inhämta synpunkter från de individer som 
behandlingen rör, eller deras företrädare, när det är lämpligt. 
 

Anvisning 
Kontakta GDPR-huvudsamordnaren och dataskyddsombudet om du planerar att inleda en ny 
personuppgiftsbehandling, eller att förändra en pågående personuppgiftsbehandling, som involverar känsliga 
personuppgifter eller övervakning i större skala. 
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Mall - Följebrev till registerutdrag 
 
 

 

 

Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 

 
 
På begäran får du här ett registerutdrag som visar vilken information om dig som (förvaltning) Arvidsjaurs 
kommun behandlar. 
 
Du finns i våra register för att (skäl, tex du har sökt tillstånd för XXX, ansökt om XXX, anmält XXX, fått hjälp med 
XXX, klagat på XXX). För att kunna hantera ditt ärende så måste vi behandla personuppgifter om dig. 
ELLER 
Du är (anställd, elev, vårdnadshavare för barn) i Arvidsjaurs kommuns (skolverksamhet, kulturskoleverksamhet). 
För att kunna utföra våra åtaganden mot dig så måste vi behandla dina personuppgifter. 
 
Utdragen visar vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Vi har hämtat uppgifterna från (dig själv och/eller, ange 
alla andra källor, som folkbokföringsregister, CSN, polisen, andra kommunala förvaltningar). 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med (fyll i alla, tex andra förvaltningar, andra myndigheter som 
Skatteverket, SCB, Försäkringskassan) och med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) 
som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land 
utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. Det regleras i 
personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Vi använder automatiskt beslutsfattande. Automatiskt beslutsfattande innebär att en dator sammanställer den 
information vi har om dig och avgör ditt ärende. Ingen människa är inblandad i beslutet och ingen hänsyn tas till 
personliga förhållanden. 
ELLER 
Vi använder inte automatiskt beslutsfattande. 
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge kommunen (sköter ditt ärende, har åtaganden mot dig). Hur 
vi dokumenterar ärenden och åtaganden styrs av regelverket kring allmänna handlingar och vi måste följa regler i 
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. 
 
Personuppgiftsansvarig är (nämnd). Du kontaktar (namn, mejl och telefonnummer till förvaltningschef, inte 
enhetschef eller tjänsteman) om du vill rätta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi 
behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot eller begränsa behandlingen. Du kan också kontakta vårt 
dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, 
Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur. 
 
Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter. 
 
  

mailto:dataskyddsombud@arvidsjaur.se
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Mall – Incidentanmälan 
 
 

 

 

Arvidsjaurs kommun 

Árviesjávrien kommuvdna 

 
 

Personuppgiftsincident anmäls av: (namn och kontaktuppgifter) 

Detta har hänt: (beskrivning av händelseförlopp) 

När inträffade incidenten: (om du vet start- och sluttid) 

När upptäcktes den: 

Vilka system påverkas: 

Vilka personkategorier påverkas: (anställda, förtroendevalda, kunder, elever, medborgare etc.) 

Vilka typer av personuppgifter rör det sig om: (namn, kontaktuppgifter, personnummer, känsliga personuppgifter, 

indirekta personuppgifter etc.) 

Ungefär hur många individers uppgifter rör det sig om: 

Vilka konsekvenser kan incidenten medföra: (personuppgifter förstörs, förloras på annat sätt, eller kommer i 

orätta händer) 

Vilka åtgärder har satts in: 

Vilka har informerats: 

 

Skicka det ifyllda formuläret till GDPR-huvudsamordnaren  
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Förklaring av rättsliga grunder 
 
 
Det finns ett krav på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig. Det innebär bland annat att det måste 
finnas en rättslig grund för behandlingen. Individen ska informeras om vilken rättlig grund som används när vi 
samlar in personuppgifter. Flera rättsliga grunder kan vara aktuella samtidigt. 
 
Här beskrivs de rättsliga grunder som finns för personuppgiftsbehandling. De är listade i ordning från den 
vanligaste rättsliga grunden i kommunens verksamhet till de rättsliga grunder som vi som kommun inte kan 
använda. 
 

Allmänt intresse 
Med allmänt intresse avses den verksamhet som en statlig eller kommunal myndighet bedriver inom ramen för 
sin befogenhet. Den rättsliga grunden allmänt intresse används när en registrering är nödvändig för en myndighet 
för att kunna utföra sina uppgifter. De uppgifter som bedömts vara av allmänt intresse regleras i svensk 
lagstiftning eller lagstiftningen inom EU. 
 
Arvidsjaurs kommun är en myndighet där större delen av verksamheten är av allmänt intresse och regleras i lag 
eller kommunala beslut. Våra obligatoriska uppgifter är att tillhandahålla social omsorg; skola; hantera plan och 
byggfrågor; miljö- och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering; vatten och avlopp; räddningstjänst; civilt 
försvar; biblioteksverksamhet; samt bostäder. Regeringen har dessutom gett kommunen möjlighet att jobba med 
fritid och kultur; energi; sysselsättning; och näringslivsutveckling. Dessa uppgifter hanterar vi också med allmänt 
intresse som rättslig grund. 
 
Även administrativa uppgifter som är nödvändiga för kommunens förvaltning och som krävs för att myndigheten 
ska fungera utförs av allmänt intresse, till exempel personal- och ekonomiadministration. 
 

Avtal 
Ett avtal utgör en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Behandlingen ska vara nödvändig för att 
fullgöra ett avtal där en enskild är part, eller för att hantera en begäran av den enskilde innan ett avtal ingås. Det 
är alltid avtalet som avgör vilka personuppgifter som får behandlas och hur de får behandlas. 
 
Anställningsavtal är ett exempel på avtal. Våra personuppgifter kan genom anställningsavtalet på rättslig grund 
hanteras i personaladministrativa system och HR-system om det är nödvändigt för exempelvis fakturering eller 
löneberäkning. 
 

Rättslig förpliktelse 
Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet för kommunen. Den rättsliga skyldigheten 
ska alltid ha sin grund i en lag, en föreskrift från en myndighet eller ett kollektivavtal. Förpliktelsen kan också 
komma av en dom som meddelats från domstol eller beslut från en myndighet, exempelvis beslut fattade av 
kommunfullmäktige. 
 
Som exempel har kommunen som helhet har en rättslig skyldighet att registrera vissa personuppgifter för att 
uppfylla offentlighetsprincipen. Socialtjänsten har en rättslig skyldighet att registrera vissa personuppgifter enligt 
socialtjänstlagen.  
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Myndighetsutövning 
För att en arbetsuppgift ska räknas som myndighetsutövning ska den grundas på svensk lagstiftning eller 
lagstiftningen inom EU. Beslut som innebär myndighetsutövning ska kunna överklagas. 
 
Myndighetsutövning betyder att kommunen ensidigt bestämmer en enskilds rättigheter och skyldigheter inom 
gällande lagstiftning. Den enskilde befinner sig i regel i någon form av beroendeförhållande gentemot 
myndigheten. Det kan handla om ett beslut som gäller en skyldighet för individen, till exempel ett föreläggande 
enligt miljöbalken, eller ett som gynnar individen, som ett bygglov eller tillstånd. Att lämna ut allmänna 
handlingar är också myndighetsutövning.  
 

Samtycke 
Vi kan fråga en individ om samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. 
För att ett samtycke ska vara giltigt krävs att det är frivilligt; att individen inte står i beroendeförhållande till oss; 
att det lämnas genom en tydligt bekräftande handling; och att det ges efter att individen har fått information om 
behandlingen och om sina rättigheter. Vi måste alltid kunna visa att individen har lämnat ett giltigt samtycke. 
 
Samtycke används sällan som rättslig grund i kommunal verksamhet, bland annat för att maktförhållandet mellan 
individen och kommunen sällan är jämlikt. Individen får inte ha känt sig tvingad att gå med på behandlingen. 
Dessutom ställer samtycken höga krav på vår administration. Andra rättsliga grunder är ofta mer passande, till 
exempel avtal. 
 
Tillfällen då samtycke kan användas är bland annat när vi vill publicera bilder på en individ i ett allmänt medium, 
eller offentliggöra kontaktuppgifter till en individ som kanske representerar en förening eller klubb. Här har 
individen makten att säga ja eller nej, utan påtryckningar. 
 

Skydda grundläggande intressen 
Behandlingen ska vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för individen eller 
för en annan person. Det handlar om sådana intressen som är av avgörande betydelse för en persons liv. Den här 
rättsliga grunden kan vi bara i undantagsfall använda för att få hantera personuppgifter inom kommunen. Den 
används främst inom sjukvården. 
 

Berättigat intresse (Intresseavvägning) 
Behandlingen ska vara nödvändig för kommunens eller en tredje parts legitima intressen och väga tyngre än 
individens intressen, rättigheter och friheter. Denna rättsliga grund får inte användas när kommunen utför sitt 
myndighetsuppdrag (det vill säga alla uppgifter som är lagstadgade och faller under allmänt intresse). Normalt 
sett kan vi alltså inte ha intresseavvägning som rättslig grund. 
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Skadestånd och sanktionsavgifter 
Skadestånd 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR), Artikel 82 

1. Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av denna 
förordning ska ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för 
den uppkomna skadan. 
2. Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada som orsakats av 
behandling som strider mot denna förordning. Ett personuppgiftsbiträde ska ansvara för skada 
uppkommen till följd av behandlingen endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter i denna 
förordning som specifikt riktar sig till personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med den 
personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar. 
3. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt punkt 2 om den visar 
att den inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan. 
4. Om mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, eller både en 
personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde, har medverkat vid samma behandling, och om de 
enligt punkterna 2 och 3 är ansvariga för eventuell skada som behandlingen orsakat ska varje 
personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hållas ansvarig för hela skadan för att säkerställa att 
den registrerade får effektiv ersättning. 
5. Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, i enlighet med punkt 4, har betalat full 
ersättning för den skada som orsakats ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ha 
rätt att från de andra personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena som medverkat vid samma 
behandling återkräva den del av ersättningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet 
med de villkor som fastställs i punkt 2. 

 

Sanktionsavgifter 
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddslagen”), 2§ 
(sammandrag) 

- Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift av en myndighet vid överträdelser som avses i artikel 83 i 
EU:s dataskyddsförordning. Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor. 

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR), Artikel 83 (sammandrag) 

- Administrativa sanktionsavgifter kan påföras vid överträdelser av bl.a. följande bestämmelser: 
a) De grundläggande principerna (laglighet, korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, 
uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet, ansvarsskyldighet)  
b) De registrerades rättigheter (information, tillgång, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, 
invändning) 
c) Överföring av personuppgifter till tredjeland 
d) Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 
e) Personuppgiftsbiträden 
f) Registerförteckning 
g) Informationssäkerhet 
h) Incidenthantering 
i) Konsekvensbedömning 
j) Förhandssamråd 
k) Dataskyddsombud  
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-  Vid beslut om huruvida administrativa sanktionsavgifter ska påföras och om beloppet för de 

administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska vederbörlig hänsyn tas till följande: 
a) Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella 
uppgiftsbehandlingens karaktär, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada 
som de har lidit. 
b) Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. 
c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit för att lindra 
den skada som de registrerade har lidit. 
d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet med beaktande av de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 25 och 32. 
e) Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet gjort sig skyldig till. 
f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med överträdelsen och minska 
dess potentiella negativa effekter. 
g) De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen. 
h) Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kännedom, särskilt huruvida och i vilken 
omfattning den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet anmälde överträdelsen. 
i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet vad gäller samma sakfråga, efterlevnad av dessa åtgärder. 
j) Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkända 
certifieringsmekanismer i enlighet med artikel 42. 
k) Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är tillämplig på omständigheterna i fallet, 
såsom ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, direkt eller indirekt, genom överträdelsen. 


	Individens rättigheter och hur vi hanterar dem
	Rätt till information
	Anvisning

	Rätta uppgifter
	Anvisning

	Flytta uppgifter (dataportering)
	Anvisning

	Radera uppgifter
	Anvisning

	Ta tillbaka ett samtycke
	Anvisning

	Invända mot behandling av uppgifter
	Anvisning

	Begränsa behandling av uppgifter
	Anvisning

	Registerutdrag
	Anvisning


	Incidenter och incidentrapportering
	Anvisning

	Konsekvensbedömning
	Anvisning

	Mall - Följebrev till registerutdrag
	Mall – Incidentanmälan
	Förklaring av rättsliga grunder
	Skadestånd och sanktionsavgifter

