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Verksamhetsområde 
 
1.4 Demokrati och 
insyn 

Processbeskrivning 
I processen ingår aktiviteter som garanterar medborgares rättigheter när det kommer till insyn i offentlig verksamhet, överklaganden 
av myndighetsbeslut och personlig integritet. 

 
De handlingar som uppkommer i aktiviteten skydda personlig integritet grundar sig i Dataskyddsförordningen. Varje nämnd är 
personuppgiftsansvarig och ska föra ett register över alla personuppgiftsbehandlingar som sker i deras verksamheter. Inträffade 
personuppgiftsincidenter ska dokumenteras och i vissa fall anmälas till Datainspektionen. Vissa behandlingar behöver genomgå en 
konsekvensbedömning innan de kan påbörjas.  
 
Ansvarsskyldigheten i förordningen innebär att efterlevnad måste kunna påvisas. Större ställningstaganden och beslut ska därför dokumenteras. 
Varje år gör dataskyddsombudet en granskning av dataskyddsarbetet som ska redovisas för personuppgiftsansvarig. 

Process 
1.4.1. 
Allmänhetens 
insyn och 
överklagande 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Hantering av begäran 
om utlämnande av 
allmän handling 

Begäran om att ta del av allmän 
handling  

Gallras vid 
inaktualitet
/Bevaras* 

Papper/Outlook/ 
Ciceron 

Förvaras hos handläggare eller registrator. 
*I de fall begäran om att ta del av allmän handling 
leder till ett avslag ska själva begäran bevaras.  

Begäran om allmän handling via  
e-tjänst 

Gallras 
efter 
avslutat 
ärende/ 
Bevaras* 

Open 
EPlatform/Ciceron 

Begäran gallras 14 dagar efter att ärendet har avslutats.  
*I de fall begäran om att ta del av allmän handling 
leder till ett avslag ska själva begäran bevaras. 

Svar på begäran om allmän 
handling 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/ Outlook Hos handläggare eller registrator. 

Avslag på begäran om att 
ta del av allmän handling 
(gäller även delavslag eller 
beslut om att ge ut den 
allmänna handlingen med 
förbehåll) 

Bevaras Ciceron Förutom avslagsbeslutet (inkl. besvärshänvisning) ska 
även själva begäran om att ta del av allmän handling 
bevaras i ärendet i Ciceron. 

Hantera allmänhetens 
synpunkter 

Inkomna synpunkter 1 år Artvise  
Svar på synpunkter 1 år Artvise  



  

Statistikuttag om 
besvarade synpunkter 

Bevaras Ciceron Systemansvarige diarieför den övergripande 
statistikrapporten per halvår. 

Skydda personlig 
integritet 

Register över 
personuppgifts-
behandlingar 

Bevaras Ciceron Sker en gång per år i samband med intern kontroll. 

Begäranden från den registrerade Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/ Outlook Avser begäran om registerutdrag, ändring, radering och 
begränsning.  

Svar på begäran  Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/Mina  
meddelanden  

Avser begäran om registerutdrag, ändring, radering, 
begränsning.  

Avslag på begäran  Bevaras Ciceron Avser begäran om registerutdrag, ändring, radering, 
begränsning. 

Anmälan om 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten 

Bevaras Ciceron Avser kopia på anmälan som görs via 
tillsynsmyndighetens e-tjänst.  

Dokumentation av 
personuppgiftsincident 

Bevaras Ciceron Avser beskrivning av vad som har inträffat och hur det 
har hanterats.  

Konsekvensbedömning Bevaras Ciceron Avser även handlingsplan och beslut om åtgärder, 
uppföljning.  

Beslut med anledning av 
ansvarsskyldighet 

Bevaras Ciceron Avser större ställningstaganden och beslut av 
verksamhetsansvarig. Till exempel att påbörja viss 
personuppgiftsbehandling. 

Rapport för internkontroll av 
GDPR 

Bevaras Ciceron Redovisas årligen för personuppgiftsansvarig.  



  

Personuppgiftsbiträdesavtal Bevaras Ciceron/Papper Vid upphandling ingår personuppgiftsbiträdesavtalet i 
upphandlingsdokumentationen. 
 
Diarieförs som samlingsärende vid uppdatering av 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

 Samtycke till behandling av 
personuppgifter 

 

2 år 
*/Gallras 
vid 
inaktualitet 

Filserver/Papper *Gallras 2 år efter att samtycket har löpt ut eller att 
samtycket återkallats. 
 
Samtycken som ska förvaras i papper förvaras i pärm hos 
handläggare.  
 

 Samtycke till behandling av 
personuppgifter inkommet via e-
tjänst 

2 år* Filserver *Gallras 2 år efter att samtycket har löpt ut eller att 
samtycket återkallats. 
 
Inkommet samtycke ska flyttas till filserver senast 14 
dagar efter att det inkommit.  
 

 Återtagande av samtycke till 
behandling av personuppgifter 

2 år * Filserver/Papper *Gallras 2 år efter att samtycket har återkallats. 

 Anmälan om dataskyddsombud Bevaras Ciceron Avser anmälan till tillsynsmyndighet. 

 Förordnande av 
dataskyddsombud 

Bevaras  Ciceron Beslutas av nämnd 



  

 Begäran om förhandssamråd 
med tillsynsmyndighet vid ny 
eller förändrad 
personuppgiftsbehandling 

Bevaras Ciceron Vid konsekvensbedömning 

 Tillsynsmyndighetens 
bedömning i ärenden om 
förhandssamråd vid ny eller 
förändrad 
personuppgiftsbehandling 

Bevaras Ciceron  

 Beslut från tillsynsmyndighet 
om förebyggande eller 
korrigerande åtgärder vid risk 
för eller konstaterad lagstridig 
personuppgiftsbehandling 

Bevaras Ciceron  

 Beslut från tillsynsmyndighet i 
personuppgiftsincidentärenden 

Bevaras Ciceron  

 Beslut från tillsynsmyndighet i 
tillsynsärenden 

Bevaras Ciceron  

Överklaganden och 
omprövning 

Överklagande av beslut Bevaras Ciceron Överklagande diarieförs i samma ärende som det 
överklagade beslutet.  
 
 
 

Avvisning av för sent 
inkommit överklagande 

Bevaras Ciceron  

Omprövningsbeslut Bevaras Ciceron  



  

Yttrande till högre instans Bevaras Ciceron  

Yttrande från motpart Bevaras  Ciceron  

 Föreläggande från domstol Bevaras Ciceron Föreläggande från domstol om att inkomma med 
yttrande eller annan utredning. 

 Dom eller beslut från överinstans Bevaras Ciceron  

 
 
 

  


