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Mörbylånga kommun hanterar en stor mängd personuppgifter i många olika 

verksamheter. Denna hantering av personuppgifter är nödvändig för att 

kommunen ska kunna utföra sina uppgifter men kan samtidigt vara en risk 

för enskildas integritet om den inte sköts på ett korrekt och lagligt sätt.  

I denna policy redovisas delar av det regelverk som finns och hur det 

tillämpas av Mörbylånga kommun. 

Allmänna dataskyddsförordningen 

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om när och hur 

man får behandla personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen den 25 

maj 2018 och gäller i hela EU. 

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personers integritet men också att 

säkerställa ett fritt flöde av personuppgifter inom EU för att upprätthålla den 

inre rörligheten.  

I Sverige finns kompletterande bestämmelser i lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Dessutom 

finns ett antal så kallade registerlagar med specifika regler för olika 

verksamheters hantering av personuppgifter, till exempel för hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. 

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är uppgifter som på något sätt kan kopplas till en levande 

fysisk person. Det kan vara direkt utpekande uppgifter som namn eller 

personnummer men också andra uppgifter som till exempel 

fastighetsbeteckning, IP-nummer eller telefonnummer. Även bilder på 

personer som kan identifieras är personuppgifter.  

Vad avses med behandling av personuppgifter? 

Behandling av personuppgifter är enligt GDPR i stort sett allt som man kan 

göra med personuppgifterna. Till exempel insamling, registrering, spridning, 

bearbetning eller lagring av uppgifterna.  

Mörbylånga kommuns hantering av personuppgifter 

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt reglerna i GDPR och 

kommunen vidtar de åtgärder som behövs för att personuppgifterna ska 

skyddas i tillräcklig omfattning.  

Personuppgiftsansvar 

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och har ansvaret för att 

personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. De nämnder som för 

närvarande finns i Mörbylånga kommun är kommunstyrelsen, kultur- och 

tillväxtnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, 

utbildningsnämnden och valnämnden. Utöver dessa nämnder är även de 

kommunala revisorerna personuppgiftsansvariga för sin verksamhet. 

Den som har synpunkter på hur kommunen behandlar personuppgifter ska i 

första hand vända sig till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Den 

som önskar kontakt med den personuppgiftsansvarige kan ta kontakt via e-

post kommun@morbylanga.se eller via telefon 0485-47 000 vx. 

mailto:kommun@morbylanga.se


Mörbylånga kommun 

Datum 
2019-09-24 

Dnr 

KS 2019/000433 
Sida 

3(6) 
 

 

Dataskyddsombud 

Den som har ytterligare frågor eller synpunkter på Mörbylånga kommuns 

hantering av personuppgifter kan även kontakta kommunens 

dataskyddsombud, Ulf Gustavsson. Kontakt med datsskyddsombudet kan 

ske via e-post dataskyddsombud@morbylanga.se eller via telefon 0485-

471 57.  

Rättslig grund för behandlingarna 

Enligt GDPR måste det finnas en rättslig grund för att man ska få behandla 

personuppgifter. Den rättsliga grund som främst används av kommunen är 

att behandlingen görs för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse 

eller som utgör myndighetsutövning. En behandling kan också vara 

nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av 

avtal. Ibland kan det vara så att behandlingen sker med stöd av samtycke 

från den registrerade.  

Anledning till att behandla personuppgifter 

Det finns många anledningar till att Mörbylånga kommun behöver behandla 

personuppgifter. Det kan till exempel vara vid ansökan om bygglov, bistånd, 

tillstånd enligt miljöbalken eller förskoleplats. Det kan också vara när en 

myndighet utövar tillsyn, för journaler inom vård, omsorg eller socialtjänst 

eller när kommunen tar emot synpunkter och klagomål. Det är också 

nödvändigt att behandla personuppgifter i samband med att man träffar olika 

avtal, till exempel om anställning, markupplåtelser eller uthyrning av 

båtplatser. Det finns också en skyldighet för kommunen att diarieföra vissa 

handlingar och att behandla personuppgifter för statistik- och arkivändamål.  

Vilka kan komma att få del av personuppgifterna? 

De anställda inom kommunen som behöver personuppgifter för att kunna 

utföra sitt arbete har tillgång till uppgifterna. Tryckfrihetsförordningens 

regler om allmänna handlingar gör att alla som begär att få ta del av 

offentliga uppgifter i allmänna handlingar kommer att få tillgång till de 

personuppgifter som finns i dessa handlingar. 

Dessutom kan kommunen komma att lämna personuppgifter till andra 

myndigheter som Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan 

eller Polisen i den utsträckning som kommunen är skyldiga till det enligt 

gällande lagstiftning. 

En del personuppgifter behandlas med hjälp av personuppgiftsbiträden, till 

exempel olika leverantörer av IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden och 

deras underleverantörer kan ibland komma att få del av en del av de 

personuppgifter som hanteras av kommunen.  

Lagring av personuppgifter 

Enligt GDPR får personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt i 

förhållande till det ändamål som finns med behandlingen. När 

personuppgifter inte längre behövs för verksamheten kommer bara de 

uppgifter som bevaras enligt de arkivregler som gäller att finnas kvar medan 

övriga uppgifter kommer att gallras. Gallring innebär att uppgifterna förstörs 

och inte längre finns kvar hos kommunen.  

mailto:dataskyddsombud@morbylanga.se
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Insamling av personuppgifter 

Många personuppgifter samlas in direkt från den registrerade själv i samband 

med att man har kontakt med kommunen till exempel vid en ansökan, ett 

klagomål eller i något annat sammanhang. Det kan till exempel vara 

uppgifter som namn, adress, telefonnummer, personnummer, kontonummer 

eller inkomstuppgifter.  

Ibland samlas också personuppgifter in från någon annan än den registrerade 

själv. Uppgifter kan komma från offentliga register, från andra myndigheter 

eller från föreningar.  

När den registrerade har kontakt med kommunen kan personuppgifter 

komma att behandlas och samlas in i de tekniska system som används för 

kommunikation, till IP-adress eller det telefonnummer som man ringer ifrån. 

Anonymitet eller skyddad identitet 

I vissa fall har man rätt att kontakta kommunen anonymt. Om man vill vara 

anonym måste man se till att man inte lämnar några personuppgifter till 

kommunen eftersom de uppgifter som kommunen har tillgång till kan bli 

offentliga och ska då enligt offentlighetsprincipen på begäran lämnas ut. Om 

man ringer till kommunen så kan man behöva ställa in sin egen telefon så att 

det egna telefonnumret inte kan ses av mottagaren. Man bör också tänka på 

att många e-postadresser är sådana att de visar för mottagaren vem det är 

som skickat meddelandet.  

Den som har skyddad identitet men behöver lämna vissa personuppgifter till 

kommunen ska upplysa mottagaren av uppgifterna om att man har skyddad 

identitet så myndigheten kan hantera personuppgifterna på ett korrekt sätt.  

Skydd av personuppgifter 

De personuppgifter som behandlas skyddas med hjälp av olika 

säkerhetslösningar beroende på hur känsliga uppgifterna är. För att 

säkerställa att rätt skyddsnivå används görs en bedömning av hur känsliga 

uppgifterna är i en viss behandling och därefter avgörs vilka skyddsåtgärder 

som behöver vidtas.  

Mörbylånga kommun säljer inte personuppgifter som behandlas av 

kommunen till tredje part. Däremot kan olika aktörer via de plattformar som 

används samla in personuppgifter utan att Mörbylånga kommun varken 

känner till eller kan påverka det. 

Sociala medier 

Om man använder sociala medier, exempelvis Facebook, för att kontakta 

Mörbylånga kommun överförs alltid information och personuppgifter till 

tredje part, det vill säga det företag eller den organisation som driver det 

sociala mediet. Man bör därför aldrig skicka känslig information via sociala 

medier.  

Den registrerades rättigheter 

GDPR reglerar flera olika rättigheter för den registrerade. Dessa rättigheter 

innebär i de flesta fall också skyldigheter för den som behandlar 

personuppgifter.  
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Rätt att bli informerad 

Mörbylånga kommun har i de flesta fall en skyldighet att informera den vars 

personuppgifter ska behandlas om att uppgifterna behandlas och varför de 

behandlas. Denna information lämnas på olika sätt. En kort allmän 

information finns på olika blanketter som används för att göra ansökningar, 

lämna förslag eller klagomål eller något annat. I den informationen hänvisas 

även till kommunens hemsida för en mer detaljerad information. På 

kommunens hemsida finns även generell information om hur 

personuppgifter behandlas.  

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter om sig 

själv som behandlas av kommunen. Om man vill ha ett registerutdrag som 

visar vilka uppgifter som behandlas ska det ske skriftligt (e-post eller brev) 

och begäran skickas antingen till e-postadressen kommun@morbylanga.se 

eller till kommunens postadress Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga. 

Eftersom kommunen måste säkerställa att det är rätt person som får del av 

uppgifterna så krävs det att man kan legitimera sig när handlingarna hämtas 

ut. Handlingarna kan hämtas på kommunkontoret i Mörbylånga. Om 

handlingarna ska skickas med post så skickas handlingarna till personens 

folkbokföringsadress som rekommenderat brev och måste kvitteras av den 

som har begärt registerutdraget.  

Den som även vill ha de handlingar där personuppgifterna förekommer kan 

begära att få del av dem med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om 

allmänna handlingar eller med stöd av förvaltningslagens regler om rätt till 

insyn för den som är part i ett ärende.  

Rättelse av personuppgifter 

Kommunen ska alltid se till att de uppgifter som behandlas är riktiga. Men 

om vissa uppgifter ändå är felaktiga får den registrerade begära av 

kommunen att uppgifterna ska rättas.  

Rätt att få personuppgifter raderade 

I GDPR finns en rätt att under vissa förutsättningar få sina personuppgifter 

raderade hos den som behandlar uppgifterna. Rätten att få personuppgifter 

raderade är begränsad och det är endast undantagsvis som den rätten kan 

användas för personuppgifter som behandlas av en kommun. Uppgifter som 

finns i allmänna handlingar kan inte raderas, inte heller uppgifter som 

behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt den 

lagstiftning som finns.  

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandling 

Den registrerade har rätt att invända mot de behandlingar av personuppgifter 

som görs med stöd av att de utgör allmänt intresse eller myndighetsutövning. 

Kommunen får då inte fortsätta att behandla personuppgifterna om 

kommunen inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för 

behandlingen som väger tyngre än den registrerades intresse och rättigheter 

eller om behandlingen behövs för att säkerställa rättsliga anspråk.  

Om invändning görs mot att personuppgifterna används för direkt 

marknadsföring får inte kommunen använda uppgifterna för detta ändamål.  

mailto:kommun@morbylanga.se
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Dataportabilitet 

Om en behandling av personuppgifter grundas på samtycke eller för att 

fullgöra ett avtal kan de registrerade begära att få sina personuppgifter 

överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller bara för 

uppgifter som den registrerade själv lämnat till kommunen.  

Rätt att lämna klagomål eller överklaga beslut 

Som tidigare nämnts i denna policy kan man vända sig till kommunen eller 

till dataskyddsombudet om man har synpunkter på behandlingen av 

personuppgifter. Om man inte är nöjd kan man också vända sig till 

Datainspektionen för att få hjälp. På Datainspektionens hemsida finns 

information om hur man gör för att klaga på hur personuppgifterna 

behandlas. 

Om någon är missnöjd med beslut rörande personuppgiftsbehandling som 

fattats av någon myndighet inom kommunen så kan den personen överklaga 

beslutet till allmän förvaltningsdomstol. 
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