
 

  

Projektnamn 
Dataskyddsförordningen 

Dnr 
18/KS0117 

Sida  

1 

Skapad 
2018-07-03 

Författare 
Yvonne Nilsson 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
Delegationsordning 

 

Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås 
Hemsida: www.torsas.se, e-post: info@torsas.se, telefon: 0486-331 00 

Komplettering kommunstyrelsens delegationsordning med 
anledning av Dataskyddsförordningen 
 
Sammanfattning 
 
Dataskyddsförordningen även kallad GDPR blir tillämplig i Sverige  
2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen. GDPR utgör en ny generell 
reglering för behandling av personuppgifter inom EU. GDPR är direkt 
tillämplig och dess bestämmelser är tvingande. Nationell lagstiftning på 
området kommer endast kunna komplettera GDPR den utsträckning det är 
möjligt att göra undantag eller förtydligande i förhållande till GDPR. 
 
GDPR ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom det 
offentliga och det privata. Till exempel har alla som har sina personuppgifter 
registrerade hos en kommun, ett landsting/region rätt att få information om 
hur deras personuppgifter behandlas. 
 
I förordningen finns även information på vilka rättigheter den registrerade har; 

 Artikel 15 Den registrerades rätt till tillgång. 
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få 
bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller 
på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. 

 Artikel 16 Rätt till rättelse. 
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan 
onödig dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne 
rättade. 

 Artikel 17 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”). 
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan 
onödig dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgifts-
ansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera 
personuppgifterna. 

 Artikel 18 rätt till begränsning av behandling. 
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att 
behandlingen begränsas. 

 
Med anledning av ovan behöver kommunstyrelsens delegationsordning 
revideras. 
 

http://www.torsas.se/
mailto:info@torsas.se


 

  

Projektnamn 
Dataskyddsförordningen 

Dnr 
18/KS0117 

Sida  

2 

Skapad 
2018-07-03 

Författare 
Yvonne Nilsson 

Förvaltning 
Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
Delegationsordning 

 

Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås 
Hemsida: www.torsas.se, e-post: info@torsas.se, telefon: 0486-331 00 

Förslag till komplettering: 
 
Dataskyddsförordningen GDPR 
 

Ärende Delegat Ersättare Anmärkning Lagrum 

Utlämnande 
av handlingar, 
uppgifter med 
mera 

Handläggare 
som 
handhar 
handlingen 

Ersättare 
för 
handläggare 
som 
handhar 
handlingen 

 GDPR 
Artikel 
15 

Rätt att göra 
rättelse och 
komplettering  

Handläggare 
som 
handhar 
handlingen 

Ersättare 
för 
handläggare 
som 
handhar 
handlingen 

 GDPR 
Artikel 
16 

Rätt att radera 
(rätten att bli 
bortglömd) 

Handläggare 
för aktuellt 
register 

Ersättare 
för 
handläggare 

I samråd med data-
skyddsombudet  

GDPR 
Artikel 
17 

Rätten att 
begränsa 
behandlingen 

Handläggare 
för aktuellt 
register 

Ersättare 
för 
handläggare 

I samråd med data-
skyddsombudet  

GDPR 
Artikel 
18 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att med anledning av att Dataskyddsförordningen blir tillämplig 2018-05-25 
     komplettera kommunstyrelsens delegationsordning, enligt förslag. 
----- 
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