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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

Kommunfullmäktige godkänner revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg enligt förbundsdirektionens beslut RÖK 2018-05-15 § 23. 
 
Beskrivning av ärendet 

 
Ur brödtext till ovanstående paragraf är hämtat följande text: 
 
I syfte att minimera arbetsinsats och kostnader föreslår förbundsdirektionen för Rädd-
ningstjänsten Östra Kronoberg att förbundsordningen revideras så att möjlighet ges till 
medlemmarna att träffa en överenskommelse om hur utträde ska genomföras.  
 
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekreterare 
 

Jörgen  Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 3 av 6 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Beslutsexpediering 
Tingsryds kommun 
Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 

Justerande sign 

Dnr. 2018/99 - 003 

Revidering av förbundsordning 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar i enlighet med förslaget och remitterar 
förbundsordningen till medlemskommunernas kommunfullmäktige 
för beslut. 

Ärendebeskrivning 
I nuvarande förbundsordning anges under 13 § att förbundet skall 
träda i likvidation vid medlems utträde. 

Utdrag från gällande förbundsordning 
13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur 
förbundet efter uppsägningstid om två år (budgetår). Vid utträdet 
skall förbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av 
förbundsdirektionen i egenskap av lilcvidatorer. 

I syfte att minimera arbetsinsats och kostnader föreslås att 
förbundsordningen ändras så att möjlighet ges till att medlemmarna 
kan träffa överenskommelse om hur utträde ska genomföras. 

Förslag till ny lvdelse av 13 § 
13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur 
förbundet efter uppsägningstid om två år (budgetår). Reglering av 
de ekonomiska mellanhavandena mellanförbundet och den 
utträdande medlemskommunen bestäms i en överenskommelse 
mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 
samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlem 
utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De 
lcvarvarande medlemmarna ska anta de ändringar av 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde 
under uppsägningstiden ska räddningstjänstförbundet omedelbart 
träda i likvidation. Lilcvidationen verkställs av förbundsdirektionen i 
egenskap av lilcvidatorer. 

Beslutsunderlag 
Räddningschef Per Petterssons tjänstesbivelse till dagens 
sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 



Ärende nr 4 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Sammanträdesdatum 2018-05-15 

Revidering av förbundsordning 

I nuvarande förbundsordning anges under 13 § att förbundet skall träda i likvidation vid medlems 
utträde. 

Utdrag fr gällande förbundsordning 
I 3 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 
uppsägningstid om två år (budgetår). Vid utträdet skall förbundet träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 

I syfte att minimera arbetsinsats och kostnader föreslås att förbundsordningen ändras så att 
möjlighet ges till att medlemmarna kan träffa överenskommelse om hur utträde ska genomföras. 

Förslag till ny lydelse av 13 § 
13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 
uppsägningstid om två år (budgetår). 
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellanförbundet och den utträdande medlemskommunen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år 
då medlem utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna ska anta de 
ändringar av förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde under uppsägningstiden ska 
räddningstjänstförbundet omedelbart träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 

Förbundsdirektionen föreslås besluta i enlighet med förslaget och remittera förbundsordningen till 
medlemskommunemas kommunfullmäktige för beslut. 

Bilaga: Förslag till reviderad förbundsordning 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/99 -- 003 

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är "Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg". 
Förbundet skall ha sitt säte i Lessebo. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Tingsryds kommun, Lessebo kommun och 
Uppvidinge kommun. 

3 § Ändamål 

I (4) 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam 
organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt 
hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i 
form av liv, egendom eller miljö. 

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" vilket ska tas fram för 
varje mandatperiod. 

4 § Tidpunkt för kommunalförbundets bildande 
Kommunalförbundet är bildat den 1 januari 2003 . 

5 § Organisation 
Förbundet är kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen är tillika nämnd för 
medlemskommunerna enligt 3 kap 11 § lag (2003 :778) om skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 
26 §, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

6 § Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Medlemskommunerna 
skall utse vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. En av de tre ordinarie ledamöterna från respektive 
kommun skall vara kommunstyrelsens ordförande. 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid 
skall bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23-24 §§ och 4 kap 23a § 
tillämpas. 
Se även bilaga I: Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

7 § Revision 

FÖRBUNDSORDNING 
2 (4) 

Dnr 2018/99 -- 003 

För granskning av kommunalförbundet och dess verksamhet skall finnas 3 revisorer. Revisorerna 
väljes för samma mandatperiod som förbundsdirektionens ledamöter. 

Medlemskommunerna utser vardera en revisor. 
För revisorerna gäller av medlemskommunerna bestämt reglemente (bilaga 2). 

8 § Kungörelse mm 
Kungörelse och andra tillkännagivanden skall ske via räddningsförbundets hemsida, 
www.ostrakronoberg.se. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets samlade 
tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens kostnadsandel 
enligt 10 § 2 stycket. 
Nu angiven grund skall även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar, 
med anledning av förbundets upplösning. 

10 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, om de inte täcks på annat sätt, erläggas 
genom bidrag från medlemskommunerna. 

Bidraget för år 2003 skall motsvara den kostnad som varje medlem enligt årsredovisningen 
för år 2001 hade för den verksamhet som förs över till förbundet, korrigerad med hänsyn till 
tillfälliga förhållanden under året och större förändringar i budget för 2002. Förbundets totala 
årsvisa medlemsbidrag fördelas procentuellt per medlemskommun enligt följande: 
Tingsryd 37,0% 
Lessebo 25,7% 
Uppvidinge 3 7 ,3 

Vid utökning av förbundets verksamhet skall merkostnaden fördelas efter respektive 
medlemskommuns invånarantal. Samma fördelningsmodel 1 skall användas 
vid eventuell återföring av medel till medlemmarna till följd av rationaliseringar eller andra 
kostnadsminskningar. 

Vid större inskränkning eller nedläggning av en verksamhet som avsevärt påverkat 
storleken av en medlems bidrag enligt ovan skall förhandlingar tas upp i 
syfte att få till stånd en ekonomisk fördelning som kompenserar medlemmen. 

Vid stora eller långvariga räddningsinsatser svarar den medlemskommun inom vars område 
insatsen utförts för hela kostnaden om den överstiger 9 prisbasbelopp. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

11 § Styrning och insyn 

FÖRBUNDSORDNING 
3 (4) 

Dnr 2018/99 -- 003 

Innan förbundsdirektionen beslutar om handlingsprogram, större investering eller ingår principiellt 
viktigt avtal skall medlemskommunerna ges tillfälle att yttra sig. 

Medlemsmöte skall genomföras minst två gånger årligen och därutöver vid behov. Det första mötet 
skall vara genomfört före februari månads utgång och det andra mötet före april månads utgång. 
Medlemsmötena har till syfte att granska måluppfyllelse utifrån kvalitet respektive ekonomi, och, 
att fastställa s.k. ägardirektiv samt budgetram för kommunalförbundets verksamhet under 
nästkommande budgetår. 

Den kommun som vid tillfället innehar ordförandeposten i förbundsdirektionen skall ansvara för 
kallelse och genomförande av mötena. Representationen skall utgöras av respektive 
kommunfullmäktiges ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Medlemsmötet kallar vid behov representanter för förbundsdirektionen, räddningschefen, 
kommunchefer, ekonomichefer eller i övrigt den kompetens som anses nödvändig. 

Medlemskommun äger rätt att väcka ärende i förbundsdirektionen. 
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid 
något tillfälle överstiga 30 miljoner kronor. 
Förbundet får inte utan medlemskommunernas godkännande ingå borgen, eller 
bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag. 

12 § Budgetprocess 
Förbundsdirektionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet för nästa kalenderår 
inom den ram och de ägardirektiv som medlemskommunerna vid medlemsmöten enats om och 
angivit före april månads utgång. Förbundsdirektionen skall följa den budgetprocess som gäller för 
medlemskommunerna. 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för 
ekonomin under den kommande tvåårsperioden. 

Av budgeten skall framgå storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till 
kommunalförbundet enligt grunderna i 10 §. 

13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 
uppsägningstid om två år (budgetår). 
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemskommunen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller det år då medlem utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande 
medlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde under uppsägningstiden ska 
räddningstjänstförbundet omedelbart träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 
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ÖSTRA KRONOBERG 

När förbundet har trätt i likvidation; 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr 2018/99 -- 003 

får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 
likvidatom 

4 (4) 

skall förbundets egendom, tillgångar och skulder fördelas mellan förbundsmedlemmarna 
varvid fördelningsgrund för verksamhet enligt 10 § ska tillämpas. Sådan egendom som inte 
fördelas mellan medlemmarna skall förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 
auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om annat. 
förbundets verksamhet får fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator; 
skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse 
som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingama skall delges medlemskommunema. 

När berättelsen och redovisningshandlingama delgivits medlemskommunema, är förbundet upplöst. 
Medlem som inte är nöjd med redovisningen eller skiftet, har rätt att väcka talan om detta mot de 
övriga medlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning, eller 
om talan väcks mot förbundet, eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
en ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas. 

14 § Arvoden 
Arvoden till direktionens ledamöter och ersättare, och till revisorer, utgår enligt Tingsryds 
kommuns arvodesbestämrnelser för förtroendevalda. 

15 § Tvist 
Tvist mellan förbundet och medlem skall avgöras av skiljemän, vid skiljeförfarandets 
påkallande, svensk lag därom. 

16 § Ändring av förbundsordning 
Ändring av denna förbundsordning skall antagas av direktionen och fastställas av 
medlemskommunema. 

Förbundsordningen beslutad i 

Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - __ , § __ 

Lessebo Kommun, kommunfullmäktige 2018- _ _ - __ , § __ 

Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2018- _ _ - __ , § __ 
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 Datum (Å-M-D) 
 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Utnämnande av dataskyddsombud 
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Anders Danielsson, Sydarkivera, till dataskyddsom-
bud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för nämndens 
personuppgiftsbehandling från och med 2018-05-25. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig sam-
ordnare för dataskyddsfrågor inom förvaltningen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av 
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av person-
uppgifter till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till förvalt-
ningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, 
begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till för-
valtningschef med rätt till vidaredelegering. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att delegera ansvaret för registerförteckningen och 
tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal till förvaltningschefen, med rätt att 
vidaredelegera ansvaret. 

6. Kommunledningsförvaltningen ska regelbundet rapportera till nämnden om 
arbetet med behandlingen av personuppgifter. 

 
Sammanfattning 

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans General Data 
Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter därmed den tidigare per-
sonuppgiftslagen (PuL).  

Dataskyddsförordningen är mer eller mindre en uppdatering av personuppgiftslagen. 
Förordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter i det 
nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att utdöma ekonomiska  
sanktionsavgifter mot personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens 
regler. 

Beskrivning av ärendet 

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler  
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och 
kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla 
EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftsla-
gen (PuL) i Sverige.  

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande person-
uppgiftslagen. På samma sätt som idag får man till exempel behandla personuppgifter 
med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intres-
seavvägning. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information 
om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



  2(3) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är 
fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro 
ställs särskilda krav. 

Viktigare nyheter: 

 Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv lämnat överförda 
till en annan tjänst - dataportabilitet. 

 Konsekvensbedömning ska göras vid ny personuppgiftbehandling. 
 Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. 

 Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra dataskydds-

ansvariga som behandlar känsliga personuppgifter. 

 Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter 
mot förordningens regler.  

 Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i löpande text och 
enkla listor, den så kallade missbruksregeln, försvinner. 

 Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att se till att förord-
ningens regler följs (ansvarsskyldighet).  

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer  
som behandlar personuppgifter. Den gäller när den personuppgiftsansvarige själv  
bestämmer över behandlingen. Men även när ett personuppgiftsbiträde utför behand-
lingen på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Inom Tingsryds kommun är nämn-
der och styrelser personuppgiftsansvariga inom sina områden. Exempel på personupp-
giftsbiträden är leverantörer av datasystem.  

Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut registerutdrag där 
det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos den personuppgiftsansvariga nämn-
den/förvaltningen. 

Dataskyddsförordningen inom Tingsryds kommun 

Inom kommunen pågår ett projekt som ska säkerställa att kommunen uppfyller de krav 
som den nya dataskyddsförordningen ställer. Projektet leds av personal från kansliav-
delningen, men alla nämnder och styrelser är involverade eftersom den nya dataskydds-
förordningen berör alla kommunens verksamheter. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för sitt område och måste enligt den nya data-
skyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (DSO) och anmäla detta till Datainspekt-
ionen, som är tillsynsmyndighet.  

Även om kommunen efter införandet av dataskyddsförordningen kommer att  
ha ett externt dataskyddsombud, kommer kommunens förvaltningar att ha kvar arbets-
uppgifter som gäller personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet kommer också att 
behöva ha en kontaktperson på varje förvaltning, till exempel om det inträffar datainci-
denter som måste rapporteras. 

Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ligga kvar på förvaltningen är hand-
läggning av begäran om registerutdrag, det vill säga när en enskild begär att få ut  
alla personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne. En begäran om re-
gisterutdrag innebär att alla datasystem och register måste gås igenom och att en kopia 
ska skrivas ut på alla dokument som personen förekommer i. Kommunen kommer att ha 
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ett centralt register över alla behandlingar, men sökning i varje system och utskrift på 
papper måste än så länge göras manuellt.  

Innan utlämnandet måste också en genomgång göras av om det finns uppgifter som inte 
kan lämnas ut av sekretesskäl eller av annan anledning. Dataskyddsförordningen ger 
den registrerade bara rätt att få ut registrerade uppgifter om sig själv och mindre barn 
som hen är vårdnadshavare för. Uppgifter om andra personer i dokumenten kan därför 
behöva strykas innan utlämnandet. Hänsyn måste också tas till regler om sekretess i 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kan vara tillämpliga. Inom socialtjänstens 
område gäller i regel inte sekretess mot personen själv, men det kan finnas uppgifter om 
andra personer som inte får lämnas ut. 

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade i vissa fall rätt att få sina uppgifter 
rättade, raderade eller blockerade och få skadestånd om personuppgifter har behandlats i 
strid med dataskyddsförordningen. Vid enklare rättningar, som att fel namn har använts, 
behöver förvaltningen enkelt kunna göra rättningen. Möjligheten att få personuppgifter 
rättade är en del av den registrerades rättigheter, men det förekommer att personer vill 
ha uppgifter ändrade som de inte har rätt att få rättade. I de fallen har den registrerade 
rätt att få ett överklagningsbart beslut. 

Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (i det här fallet nämn-
den) föra en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som den ansvarar för, så 
kallad registerförteckning. Förteckningen kommer att behöva uppdateras regelbundet.  

Nämnden ska som personuppgiftsansvarig teckna avtal med sina personuppgifts-
biträden, det vill säga de som förvaltningen anlitar för att behandla personuppgifter för 
nämndens räkning, till exempel leverantörer av datasystem. När det gäller enskilda utfö-
rare som använder kommunens datasystem, är förhållandet det omvända. Utförarna är 
personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter och nämnden är person-
uppgiftsbiträde. Även i dessa fall ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Person-
uppgiftsbiträdesavtalen kan komma att uppdateras löpande. Även nya avtal kan till-
komma. 

 

Ärendets beredning 

Kansliavdelningen 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Sydarkivera 
Projektledare Dataskyddsförordningen 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
Kristoffer Ekvall 
Tingsryds kommun 
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