Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 270 Nya riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun
Dnr KS 2019/0723

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Riktlinjer för behandling av personuppgifter och Riktlinjer för
webbpublicering av personuppgifter, antagna av
kommunstyrelsen den 10 augusti 2016 § 256, upphör att gälla

att

anta förslaget till nya Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun.

Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR, trädde i kraft den
25 maj 2018. För att kunna uppfylla lagstiftningens krav behövs
tydliga styrdokument som visar hur organisationen ska arbeta för att
uppfylla de krav som ställs i förordningen.
I Lunds kommun finns det sedan tidigare riktlinjer för
personuppgiftsbehandling. Dessa riktlinjer gäller för samtliga
nämnder och revisionen. I och med dataskyddsförordningens
ikraftträdande är nuvarande riktlinjer i behov av uppdatering,
framförallt eftersom de hänvisar till den numera upphävda
personuppgiftslagen (1998:204). Kommunkontoret har därför
arbetat fram förslag till nya kommungemensamma riktlinjer för
personuppgiftsbehandling.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-08-24 § 285
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-07-13
Förslag till nya Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun
Riktlinjer för behandling av personuppgifter, antagna 201608-10
Riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter, antagna
2016-08-10

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, rättsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-02
För kännedom:
Samtliga nämnder, styrelser och revisionen

Ajournering kl. 15.24 - 15.48

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-02

KS 2019/0673

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-02 klockan 14.00–16.59, ajournering klockan 15.2415.48, Sessionssalen, Stadshuset.
Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 261 på grund av jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som mötesordförande §
261
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Lina Olsson (S), deltar på distans
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), § 254 - 278, kl. 14.00 - 16.35
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 261, deltar på
distans
Klas Svanberg (M), tjänstgör för Hedvig Åkesson (KD)
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) §
279 - 280, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Cherry Batrapo (FI)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör, deltar på distans
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Vesna Casitovski, kanslichef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Övriga

Martin Haldeborg, IT-tekniker

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-02

KS 2019/0673

Justerare

Klas Svanberg (M)

Paragrafer

§ 254–280

Tid och plats för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 8
september 2020 kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Klas Svanberg (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Paragrafer

§ 254–280

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-09-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 285 Nya riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun
Dnr KS 2019/0723

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

Riktlinjer för behandling av personuppgifter och Riktlinjer för
webbpublicering av personuppgifter, antagna av
kommunstyrelsen den 10 augusti 2016 § 256, upphör att gälla

att

anta förslaget till nya Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun.

Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR, trädde i kraft den
25 maj 2018. För att kunna uppfylla lagstiftningens krav behövs
tydliga styrdokument som visar hur organisationen ska arbeta för att
uppfylla de krav som ställs i förordningen.
I Lunds kommun finns det sedan tidigare riktlinjer för
personuppgiftsbehandling. Dessa riktlinjer gäller för samtliga
nämnder och revisionen. I och med dataskyddsförordningens
ikraftträdande är nuvarande riktlinjer i behov av uppdatering,
framförallt eftersom de hänvisar till den numera upphävda
personuppgiftslagen (1998:204). Kommunkontoret har därför
arbetat fram förslag till nya kommungemensamma riktlinjer för
personuppgiftsbehandling.

Underlag för beslut





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-07-13 Nya riktlinjer
för personuppgiftsbehandling i Lunds kommun
Förslag till nya Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun
Riktlinjer för behandling av personuppgifter, antagna 201608-10
Riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter, antagna
2016-08-10

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, rättsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-08-24

För kännedom:
Samtliga nämnder, styrelser och revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-08-24

KS 2019/0686

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2020-08-24 klockan 13.00–14.12, Sessionssalen, Stadshuset.
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 276 på grund av jäv
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
mötesordförande § 276
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 276

Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), §§ 271 - 293, deltar på
distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på
distans
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans

Övriga

Martin Bater, IT-strateg, deltar på distans

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 269–293

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-08-24

KS 2019/0686

Tid och plats för justering
Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-24

Paragrafer

§ 269–293

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2020-07-14

1 (3)
Diarienummer

KS 2019/0723
Maria Skogh
Jurist

Nya riktlinjer för personuppgiftsbehandling i Lunds
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Riktlinjer för behandling av personuppgifter och Riktlinjer för
webbpublicering av personuppgifter, antagna av
kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 256, upphör att gälla

att

anta förslaget till nya Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun

Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR, trädde i kraft den
25 maj 2018. För att kunna uppfylla lagstiftningens krav behövs
tydliga styrdokument som visar hur organisationen ska arbeta för att
uppfylla de krav som ställs i förordningen.
I Lunds kommun finns det sedan tidigare riktlinjer för
personuppgiftsbehandling. Dessa riktlinjer gäller för samtliga
nämnder och revisionen. I och med dataskyddsförordningens
ikraftträdande är nuvarande riktlinjer i behov av uppdatering,
framförallt eftersom de hänvisar till den numera upphävda
personuppgiftslagen (1998:204). Kommunkontoret har därför
arbetat fram förslag till nya kommungemensamma riktlinjer för
personuppgiftsbehandling.

Underlag för beslutet





Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-07-13 Nya riktlinjer
för personuppgiftsbehandling i Lunds kommun
Förslag till nya Riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun
Riktlinjer för behandling av personuppgifter, antagna den
2016-08-10
Riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter, antagna
2016-08-10

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-07-14

2 (3)
Diarienummer

KS 2019/0723

Ärendet
I Lunds kommun finns det sedan år 2003 kommungemensamma
riktlinjer för personuppgiftshantering, de reviderades senast i
augusti 2016. Riktlinjerna gäller för samtliga nämnder och
revisionen.
Riktlinjerna är i behov av en uppdatering, framförallt eftersom de
hänvisar till den numera upphävda personuppgiftslagen (1998:204).
Eftersom dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen i mångt
och mycket påminner om varandra har dock riktlinjerna kunnat
tillämpas på kommunens personuppgiftsbehandlingar även efter att
dataskyddsförordningen trätt i kraft. Fokus har fram tills nu varit att
skapa och uppdatera andra styrande och stödjande dokument utifrån
förordningens krav.

Föredragning
Nuvarande riktlinjer består av två styrdokument; ’Riktlinjer för
behandling av personuppgifter’ och ’Riktlinjer för webbpublicering
av personuppgifter’. Båda riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen
den 10 augusti 2016 och föreslås nu upphöra och ersättas av
föreliggande förslag till nya riktlinjer.
Förslaget till nya riktlinjer utgör tolkning av vilka åtgärder som är
nödvändiga för att kraven i dataskyddsförordningen ska kunna
uppfyllas.
Riktlinjerna ska tillämpas i alla situationer då personuppgifter
behandlas i Lunds kommun. Lunds kommun ska värna och skydda
den personliga integriteten för de personer vars uppgifter är föremål
för behandling. I arbetet med personuppgiftsbehandling ska
kommunen vara en bra part som arbetar förebyggande och proaktivt
för att stödja verksamhetens behov med hänsyn tagen till gällande
lagstiftning. All behandling av personuppgifter i Lunds kommun ska
ske med respekt för den enskildes personliga integritet och
rättigheter. Kommunstyrelsen föreslås anta föreslagna riktlinjer.

Beredning
Arbetet med att upprätta förslag till nya riktlinjer har gjorts i samråd
med förvaltningarnas dataskyddssamordnare. De synpunkter som
har inkommit har beaktats i det nu föreliggande förslaget.

Barnets bästa
Riktlinjerna syftar till att barns integritet skyddas i enlighet med
dataskyddsförordningen.
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Tjänsteskrivelse
2020-07-14

3 (3)
Diarienummer

KS 2019/0723

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, rättsenheten
För kännedom:
Samtliga nämnder, styrelser och revisionen
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Riktlinjer för
personuppgiftsbehandling
i Lunds kommun
Antagna av kommunstyrelsen xx xx xx § xx
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Att värna den personliga integriteten för de personer vars
personuppgifter behandlas i kommunens verksamheter är
en viktig strategisk fråga för Lunds kommun. I arbetet med
personuppgiftsbehandling ska kommunen vara en bra part
som arbetar förebyggande.

Personuppgifter ska alltid behandlas i enlighet med lagar och
förordningar, bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Personuppgifter är också information som omfattas av Lunds
kommuns Informationssäkerhetspolicy, Riktlinjer för informationssäkerhet och Riktlinjer för IT.
Riktlinjerna för personuppgiftsbehandling ska följas vid all
personuppgiftsbehandling i Lunds kommun. I vissa fall kompletteras riktlinjerna med förvaltningsspecifika riktlinjer,
rutiner och arbetsinstruktioner. I de fall då sådana finns är
de publicerade på kommunens intranät Inloggad.

Definitioner
Personuppgift

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande
person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Bilder, filmer och ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.
Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies,
räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Även information som har kodats,
krypterats eller pseudonymiserats men som kan hänföras till en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter är personuppgifter.

Behandling

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling,
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
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Ansvarsfördelning
Nämnden är personuppgiftsansvarig

Varje nämnd och revisionen är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling i sin
verksamhet. Ansvaret kan inte delegeras.

Ansvaret gäller såväl uppgifter om anställda och förtroendevalda som uppgifter om medborgare,
barn/elever, brukare/klienter, kunder och affärskontakter. Ansvaret omfattar även personuppgiftsbehandling som sker för kommunens räkning via ett personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsansvaret är omfattande och följande lista tjänar som vägledning för vad som ingår.
Listan är inte uttömmande.
Personuppgiftsansvarig ansvarar bland annat för att:

•
•
•
•

•

•
•

all personuppgiftsbehandling alltid följer rådande dataskyddslagstiftning,
försäkra sig om att förvaltningen och verksamheten har en ändamålsenlig organisation med
tillräckliga resurser och dokumenterad ansvarsfördelning,
upprätthålla registerförteckning över samtliga personuppgiftsbehandlingar i den ansvariges
verksamhet,
säkerställa att medarbetarna har nödvändig kompetens för att kunna följa dataskyddslagstiftningen,
säkerställa att det tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer och motsvarande
som behandlar personuppgifter för verksamhetens räkning,
säkerställa att personuppgiftsincidenter hanteras i enlighet med lagstiftningens krav,
utse dataskyddsombud och anmäla dess kontaktuppgifter till Datainspektionen. Stödja
dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som dataskyddsförordningen föreskriver
och se till att ombudet har tillräcklig kompetens.

Kommunkontoret

Kommunkontorets uppdrag är att agera central stödfunktion åt förvaltningarna. Kommunkontoret
ansvarar för att erbjuda samverkan, stöd och hjälp, tillhandahålla grundläggande utbildning och ITverktyg för att upprätta registerförteckning och genomföra risk- och konsekvensbedömningar (DPIA)
till förvaltningarna.
Kommunkontoret leder kommunens dataskyddsnätverk och ansvarar för att rekrytera eller
upphandla nämndernas och revisionens dataskyddsombud.

Ledningen

Kommundirektören och förvaltningsdirektörerna har det övergripande ansvaret för att dessa
riktlinjer integreras i organisationens dagliga arbete. Förvaltningsdirektörer ansvarar för att
respektive verk-samhet har relevanta rutiner och/eller arbetsinstruktioner samt för att
förvaltningen har en represen-tant i kommunens dataskyddsnätverk.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets arbetsuppgifter och ställning styrs av lagstiftning, vilket bland annat innebär
att funktionen ska agera självständigt, inte får ta emot instruktioner eller bli föremål för sanktioner
för att utfört sina arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet har bland annat i uppdrag att övervaka
efterlevnaden av dataskydds-lagstiftningen genom granskning och att informera och vara rådgivande
i dataskyddsarbetet.
Varje nämnd och revisionen ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
ska anmälas till Datainspektionen.
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Dataskyddssamordnare

Dataskyddssamordnare är en funktion som ska finnas inom varje förvaltning. Rollen kan kombineras
med andra arbetsuppgifter om det bedöms möjligt. Dataskyddssamordnaren är en stödfunktion.
Ansvaret för att lagstiftning efterlevs vilar alltid på personuppgiftsansvarig och ansvaret kan inte
delegeras.
Dataskyddssamordnaren stöttar verksamhet, ledningen och personuppgiftsansvarig genom
lämpligtvis men inte uteslutande följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

löpande uppdatera och följa upp registerförteckningen,
löpande följa upp att samtliga personuppgiftsbehandlingar analyseras i en risk- och
konsekvensbedömning,
öpande följa upp att konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) genomförs i
de fall lagstiftningen kräver detta,
administrera begäran om registerutdrag,
ge råd och stöd och påtala brister till verksamhetens ledning och berörd personal i
frågor rörande dataskydd,
följa upp att verksamheten genomför grundutbildning för varje medarbetare och i övrigt
föreslå och följa upp kompetensutveckling,
vara stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal,
hålla sig underrättad om utveckling av lagstiftningen och praxis inom området,
löpande följa upp att de kommunövergripande och förvaltningsspecifika rutinerna för
hantering och anmälan av personuppgiftsincidenter är kända i verksamheten,
bidra till utvecklingen av kommungemensamma rutiner och arbetssätt,
föreslå förvaltningsspecifika rutiner och arbetsinstruktioner i de fall det behövs,
rådfråga och samråda med dataskyddsombudet för verksamhetens räkning,
vara dataskyddsombudets och kommunkontorets kontaktperson i dataskyddsfrågor samt
delta i kommunens dataskyddsnätverk.

Övriga chefer och medarbetare

Samtliga medarbetare har ett ansvar för att behandlingen av personuppgifter utförs på ett korrekt
och lagligt sätt. Riktlinjer, rutiner och arbetsinstruktioner ska vara kända inom organisationen och
det åligger varje chef att förmedla vikten av att följa gällande styrdokument.

Grundläggande principer för
personuppgiftsbehandling
I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i förordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling. Principerna innebär bland annat att
personuppgiftsansvariga är skyldiga att se till att följande gäller för all personuppgiftsbehandling:
•
•
•
•
•

Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade
(laglighet, korrekthet och öppenhet),
Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte
senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning),
Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för
vilka de behandlas (uppgiftsminimering),
Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade (korrekthet),
Uppgifterna får inte förvaras under en längre tid än vad som är nödvändigt (lagringsminimering),
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•

Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna,
inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada
genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder
(integritet och konfidentialitet).

Det åligger den personuppgiftsansvarige att ansvara för och kunna visa att samtliga principer efterlevs
i samtliga personuppgiftsbehandlingar (ansvarsskyldighet).

Den registrerades rättigheter
De personer vars personuppgifter behandlas kallas för de registrerade. Enligt dataskyddsförordningen
har de registrerade ett antal rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig. Flera av rättigheterna gäller
i begränsad omfattning i offentlig förvaltning. En begäran från den registrerade ska prövas och den
registrerade ska få ett beslut som kan överklagas om begäran avslås. Vilka beslut som kan överklagas
framgår av 7 kap. 2 § dataskyddslagen (2018:2018). Arbetsinstruktioner har utarbetats som stöd i
handläggningen av registrerades rättigheter, dessa finns publicerade på kommunens intranät Inloggad.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Den registrerade har alltid rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas, bland annat
i syfte att kontrollera att de är korrekta. Detta kallas också rätt till registerutdrag.

Begäran görs via en e-tjänst, där den registrerade måste identifiera sig med BankID. Den registrerade
kan också vända sig till Medborgarcenter och få hjälp med att göra en begäran. Den registrerade ska
då legitimera sig. Utlämnande av registerutdrag till den registrerade sker antingen genom Min Sida
i e-tjänsten, post till folkbokföringsadress alternativt genom avhämtning i reception. Om registerutdraget innehåller känsliga personuppgifter och ska skickas genom post ska uppgifterna alltid
skickas genom rekommenderat brev. Registerutdrag får aldrig skickas via e-post till den registrerade.

Rätt till rättelse

Varje person har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har
rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till
ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Om personuppgifter rättas på den enskildes begäran måste personuppgiftsansvarig också informera
den som de har lämnat ut personuppgifterna till om att uppgifter rättats, om det inte är omöjligt eller
innebär en alltför betungande insats. I samband med att en rättelse genomförts har personuppgiftsansvarig en skyldighet att se till att tidigare felaktiga uppgifter tas bort.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Om den registrerade begär att bli bortglömd är personuppgiftsansvarig skyldig att radera personuppgifterna i vissa särskilda fall. Rätten att bli bortglömd är dock mycket begränsad i en offentlig verksamhet. Exempelvis kan det krävas att personuppgifterna sparas för att uppfylla lagstiftningens krav på
bevarande av allmänna handlingar, för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse
eller som ett led i kommunens myndighetsutövning.
Om personuppgifter raderas på den enskildes begäran måste personuppgiftsansvarige också informera den som de har lämnat ut personuppgifterna till om raderingen, om det inte är omöjligt eller
innebär en alltför betungande insats. Om personuppgifterna dessutom har publicerats eller på annat
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sätt gjorts offentliga (exempelvis i ett socialt nätverk eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de
raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för
att informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av eller
länkar till uppgifterna tas bort.

Övriga rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen. Vad informationen
ska omfatta regleras i lag. Hur den registrerade ska informeras bedöms utifrån vad som är lämpligt.
Generell information om den personuppgiftsbehandling som sker i kommunens verksamhet finns
publicerad på kommunens webbplats.

Den registrerade har i vissa fall rätt att begära att få ut sina uppgifter i ett allmänt läsbart format
(rätt till dataportabilitet), att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas (rätt till begränsning) och rätt att göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen.
Den registrerade kan lämna klagomål som avser behandling av personuppgifter till personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet eller Datainspektionen.

Hantering av personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter
och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera
registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade eller på annat sätt kommit i orätta händer
genom exempelvis obehörig åtkomst eller obehörigt röjande. Det är personuppgiftsansvarig som
ansvarar för att personuppgiftsincidenter hanteras, utreds, dokumenteras och anmäls korrekt.
På kommunens intranät Inloggad finns rutiner och arbetsinstruktioner för att anmäla, dokumentera,
hantera och utreda personuppgiftsincidenter.

Dokumentation

Rapportering av personuppgiftsincidenter ska ske i kommunens interna e-tjänst för personuppgiftsincidenter. Inrapporteringen ska analyseras kontinuerligt och åtgärder vidtas som en naturlig del i
det skadeförebyggande arbetet. Alla incidenter ska rapporteras internt.

Anmälan till Datainspektionen

Vissa typer av personuppgiftsincidenter ska, förutom att anmälas internt, även anmälas till Datainspektionen. Anmälan ska ske inom 72 timmar efter det att incidenten har upptäckts. Beslut ska
fattas av behörig beslutsfattare. Det framgår av nämndens delegationsordning vem som är behörig
att fatta detta beslut.

Information till de registrerade

Ibland måste berörda personer informeras om att en incident har inträffat. Beslut ska fattas av behörig
beslutsfattare. Det framgår av nämndens delegationsordning vem som är behörig att fatta detta beslut.
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Risk- och konsekvensbedömningar (DPIA)
Alla personuppgiftsbehandlingar ska analyseras i en risk- och konsekvensbedömning. För detta
arbete är förvaltningens dataskyddssamordnare behjälplig. Analysen kräver att personuppgifterna
klassificeras utifrån såväl dataskyddslagstiftning och offentlighets- och sekretesslagen som utifrån
informationssäkerhet. Klassningen och analysen ligger till grund för vilka säkerhetskrav som ska
ställas på administrativa och tekniska lösningar samt på fysisk säkerhet.
Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för de registrerades rättigheter
och friheter är den personuppgiftsansvarige skyldig att göra en konsekvensbedömning avseende
dataskydd (DPIA) enligt bestämmelserna i artikel 35 dataskyddsförordningen. I dessa fall ska
dataskyddsombudet rådfrågas.

Att tänka på vid upphandling
Innan inköp av system eller tjänster i vilka personuppgifter kommer att behandlas ska beställaren
kartlägga, analysera och ställa krav så att lagstiftningen beaktas. Utgångspunkt för detta är den riskoch konsekvensbedömning som ska genomföras. Personuppgiftsbiträdesavtal ska alltid tecknas i de
fall ett personuppgiftsbiträde anlitas.
Innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas eller tekniska hjälpmedel köps in ska ändamålet med
behandlingen samt den rättsliga grunden vara fastställd. Antalet uppgifter som behandlas ska inte
vara fler än vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålet, beställaren ska även säkerställa att
uppgifterna som samlas in är korrekta.

Lagringsminimering ska tillämpas vilket innebär att personuppgifterna inte förvaras i en form som
möjliggör identifiering under längre tid än nödvändigt. Lagring över längre perioder ska följa lagstadgade krav och riktlinjer. Vid bedömning av gallringsfrister i dokumenthanteringsplan ska principen om lagringsminimering beaktas. Att ta bort uppgifter ska följa regler och rutiner för rensning
och gallring.

För tekniska system där personuppgifter behandlas ska principerna om Dataskydd som standard och
Inbyggt dataskydd beaktas. Dataskydd som standard (Privacy by default) innebär i korthet att den
som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i onödan.
Det kan till exempel handla om att de förvalda inställningarna i en tjänst är satta så att inte mer information än nödvändigt samlas in, delas ut eller visas. Inbyggt dataskydd (Privacy by design) innebär
att hänsyn ska tas till integritetsskyddsreglerna redan när IT-system och rutiner utformas.

Personuppgifter i e-post
Hantering av personuppgifter i e-post ska följa verksamhetens dokumenthanteringsplan. Informationen ska behandlas på samma sätt som annan information. E-posten är inte en lämplig permanent lagringsyta och informationen ska istället överföras till exempelvis ärendehanteringssystem
och diariesystem.

Om personuppgifter ska skickas via e-post eller på annat sätt överföras digitalt ska uppgiften skyddas
mot obehörig åtkomst, förändring och förstöring. Enligt Lunds kommuns Riktlinjer för IT får inte
sekretessbelagd information skickas via e-post. Detta inbegriper även alla former av personuppgifter,
i de fall personuppgifterna är sekretessbelagda.
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Publicering av personuppgifter på internet
Följande riktlinjer gäller för all publicering av personuppgifter på webbplatser som ägs av eller
administreras av Lunds kommun, det vill säga såväl på kommunens egna webbplatser som i
sociala medier.

Publicering av anställdas och förtroendevaldas personuppgifter

Publicering av anställdas personuppgifter, såsom namn, befattning, telefonnummer och e-postadress
till arbetet och liknande arbetsplatsrelaterade personuppgifter kan normalt publiceras utan den
registrerades samtycke om publiceringen är nödvändig för att informera om kommunens verksamhet.
Den rättsliga grunden för publiceringen är i sådant fall utföra uppgift av allmänt intresse. Uppgifter
om familjeförhållanden, bostadsadress, telefonnummer och fritidsintressen får inte publiceras.
Publicering av förtroendevaldas personuppgifter, såsom namn, typ av uppdrag, e-postadress (enbart
@lund.se) och telefonnummer som tillhandahålls av Lunds kommun får publiceras med stöd av den
rättsliga grunden utföra uppgift av allmänt intresse. Partitillhörighet är en känslig personuppgift
enligt dataskyddsförordningen men denna uppgift får publiceras med stöd av den rättsliga grunden
eget offentliggörande. Den förtroendevaldes privata telefonnummer får enbart publiceras om hen har
samtyckt till publiceringen. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat. Om samtycket återkallas ska
publiceringen upphöra. Uppgifter om familjeförhållanden, bostadsadress och fritidsintressen får inte
publiceras.

Publicering av personuppgifter i form av foto/film
Förtroendevalda, chefer och medarbetare

Publicering av foto/film där enskilda individer är identifierbara är endast tillåten under följande
förutsättningar:
•
•
•

Foto/film på direktörer, chefer och förtroendevalda får publiceras med stöd av den rättsliga
grunden utföra uppgift av allmänt intresse, om syftet med publiceringen är att informera om
kommunens verksamhet. Samtycke krävs alltså inte för denna typ av publicering.
Foto/film på andra anställda än dem i punkten ovan får publiceras om den anställde har lämnat
sitt samtycke till publiceringen. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat. Om samtycket återkallas ska publiceringen upphöra.
Foto/film på andra anställda än dem i översta punkten får publiceras om den anställde har
ingått ett modellavtal med förvaltningen.

Medborgare

Publicering av foto/film där medborgare förekommer är endast tillåten under följande förutsättningar:
•
•

Foto/film där enskilda medborgare, såväl vuxna som barn, kan identifieras får publiceras endast
om den enskilde har lämnat sitt samtycke till publiceringen. Om barnet är under 18 år är det
barnets vårdnadshavare som ska lämna samtycke. Samtycket ska vara skriftligt dokumenterat.
Om samtycket återkallas ska publiceringen upphöra.
Foto/film där enskilda medborgare, såväl vuxna som
Observera att särskilda riktlinjer gäller för
barn, inte kan identifieras (så kallade mingelbilder)
publicering av foto/film på barn och elever
får publiceras med stöd av den rättsliga grunden
inom skolans verksamhet. Dessa beslutas av
utföra uppgift av allmänt intresse. Om en medborgare
förvaltningsdirektörerna i barn- och skolförkontaktar kommunen och anser att hen är identifiervaltningen och utbildningsförvaltningen.
bar på en mingelbild och motsätter sig publiceringen
bör publiceringen upphöra.
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Publicering av personuppgifter i protokoll och diarier med mera

Kommunen får publicera information på internet från vissa allmänna handlingar även om informationen omfattar personuppgifter. De allmänna handlingar som avses är sådana som utgör eller ingår i:
•
•
•
•

diarium (som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen)
kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller nämnd
kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd

Kontroll av handlingar före publicering

En första kontroll ska göras i samband med registrering av handlingar i kommunens ärendehanteringssystem. Samma regler gäller för länkade dokument. Det är den som registrerar handlingen, eller
den som ger annan i uppdrag att registrera en handling, som ska kontrollera innehållet i handlingen.
Observera att handlingar även kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Detta ska också
markeras i ärendehanteringssystemen vid registrering.
Innan publicering av handlingar sker ska ytterligare en kontroll göras, för att säkerställa att handlingarna inte innehåller personuppgifter som inte får publiceras.

Personuppgifter som inte får publiceras

Följande personuppgifter får inte publiceras på kommunens webbplats:
•
•
•
•
•

Personnummer eller samordningsnummer
Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt
Extra skyddsvärda personuppgifter, till exempel uppgifter om enskildas personliga
förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den enskildes privata sfär
Uppgifter om lagöverträdelser
Känsliga personuppgifter1
◊ Uppgifter som avslöjar politiska åsikter och medlemskap i fackförening får
publiceras i de fall som den enskilde själv på ett tydligt sätt offentliggjort
uppgifterna (till exempel förtroendevalda politikers politiska åsikter eller
fackliga företrädares medlemskap i fackförening).

Hur länge ska uppgifterna i diarier och protokoll finnas tillgängliga på webben?

Det får anses vara av stort värde att intresset för kommunens protokoll och beslut tillgodoses genom
att dessa handlingar finns tillgängliga för allmänheten. Protokoll och kallelser på kommunens webbplats ska gallras efter 10 år.

Rättsliga konsekvenser
Ansvaret för behandling av personuppgifter ligger alltid på den personuppgiftsansvarige. I Sverige är
Datainspektionen tillsynsmyndighet.

1. Känsliga personuppgifter framgår av dataskyddsförordningens artikel 9 och är uppgifter som avslöjar ras eller
   etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter som
rör hälsa och sexualliv eller sexuell läggning samt genetiska och biometriska uppgifter.
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Varning, reprimand eller föreläggande

Datainspektionen kan utfärda varningar om en planerad behandling av personuppgifter sannolikt
kommer att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Myndigheten kan utfärda reprimander om en pågående behandling av personuppgifter bryter mot bestämmelserna och kan dessutom förelägga organisationen till exempel om att den måste upphöra med en viss personuppgiftsbehandling.

Administrativ sanktionsavgift

Datainspektionen kan besluta att en myndighet som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen
ska betala en administrativ sanktionsavgift. För offentliga myndigheter kan avgiften som mest vara tio
miljoner kronor för allvarligare överträdelser. För de något mindre allvarliga överträdelserna gäller ett
maxbelopp på fem miljoner kronor.
Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet.

Skadestånd till registrerade

Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av dataskyddsförordningen har rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige för den uppkomna skadan.

Läs mer:
inloggad.lund.se/gdpr
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Riktlinjer för behandling av personuppgifter
Antagna av kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 256.

Inledning
Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de
insamlade personuppgifterna får behandlas, hur de registrerade ska informeras, när uppgifter ska
utplånas m.m.
Kommunens samtliga nämnders behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i
personuppgiftslagen. För socialnämnden gäller även speciallagstiftning med strängare regler för
socialtjänsten. Socialtjänstens personuppgiftshantering omfattas inte av dessa riktlinjer.

Allmänna bestämmelser
Syfte
Personuppgiftslagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks
genom behandling av personuppgifter. Om det i annan lag eller förordning finns bestämmelser
som avviker från personuppgiftslagen, gäller de bestämmelserna i stället. Exempel på sådana
lagar är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten (2001:454) och patientdatalagen (2008:355).

Definitioner
Personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adresser, fastighetsbeteckningar, bild- och ljudupptagningar genom vilka en person kan identifieras m.m. En
bedömning av om det är fråga om personuppgifter måste göras i det enskilda fallet.
Behandling av personuppgifter
Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga
om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det kan t.ex. vara insamling,
registrering, lagring, bearbetning, sammanställning eller samkörning. Också personuppgifter
som skickas, sprids eller tillhandahålls på annat sätt omfattas.
Något krav på att de uppgifter som behandlas ska vara organiserade eller strukturerade i ett
register finns inte. Lagen omfattar dock inte behandling för privat bruk eller journalistiska
ändamål.
1
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Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer varför och
hur behandling av personuppgifter ska ske.
I kommunen är varje nämnd personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. Det fulla
ansvaret för behandlingen av personuppgifter vilar på den personuppgiftsansvarige, även när det
finns ett personuppgiftsombud och/eller ett personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsbiträde
Den som anlitas av den personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter kallas
personuppgiftsbiträde.
Biträdet är alltid någon utanför kommunen och är aldrig någon som är anställd av kommunen.
Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person. En bank som anlitas för
utbetalning av löner och en tillhandahållare av molntjänster till skolan är exempel på möjliga
personuppgiftsbiträden.
Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att det finns ett skriftligt avtal med personuppgiftsbiträdet, som bara får behandla uppgifter i enlighet med den ansvariges instruktioner.
Personuppgiftsombud
Den fysiska person som på uppdrag av den personuppgiftsansvarige självständigt ska se till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt är personuppgiftsombud.
Personuppgiftsombud ska anmälas till Datainspektionen.
I kommunen utser varje nämnd sitt personuppgiftsombud.
Kontaktperson
Den fysiska person inom nämnden som ansvarar för att utföra det arbete som ligger inom den
personuppgiftsansvariges ansvarsområde samt ha kontakten med personuppgiftsombudet.
Den registrerade
Den som en personuppgift avser.

Personuppgiftslagens tillämpningsområde
Behandling som omfattas av lagen – hanteringsreglerna
Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt
eller delvis automatiserad eller ingår i en samling av personuppgifter som har strukturerats för
att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Dessa regler
kallas hanteringsreglerna.
All behandling av personuppgifter som görs i kommunens IT-system omfattas av hanteringsreglerna.

Undantag från hanteringsreglerna
Hanteringsreglerna behöver inte tillämpas vid behandling av personuppgifter i s.k. ostrukturerat
material.
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Exempel på ostrukturerat material kan vara e-postmeddelanden, löpande text som publiceras på
internet eller dokument som skrivs i ordbehandlingsprogram. Även om personuppgifterna finns
i ett ostrukturerat material omfattas de dock av hanteringsreglerna om de ingår i eller är avsedda
att ingå i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.
Behandling av personuppgifter får aldrig, även om den inte omfattas av hanteringsreglerna,
utföras om den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet.

Förhållande till offentlighet, tryck- och yttrandefrihet
Bestämmelserna i personuppgiftslagen är inte tillämpliga om de strider mot bestämmelserna i
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen eller mot offentlighetsprincipen.
Exempelvis tillämpas i princip inte personuppgiftslagen om någon begär att få ut en allmän
handling.

Grundläggande krav på behandling av personuppgifter
Personuppgiftslagen ställer vissa grundläggande krav vid helt eller delvis automatiserad
behandling. Dessa krav ska alltid vara uppfyllda för att behandling av personuppgifter ska vara
tillåten.

Laglighet och god sed
Den personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifter bara behandlas om det är lagligt
samt att det sker på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Med korrekt behandling menas
bl.a. att de registrerade får information om behandlingen och att insamling inte får ske utan den
registrerades kännedom.

Ändamål
Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål.
Ändamålet med behandlingen måste bestämmas innan uppgifterna samlas in och får inte vara
alltför opreciserat eller omfattande. Personuppgifter får efter insamlingen inte behandlas för
något ändamål som är oförenligt med det ursprungliga ändamålet.
Det är tillåtet att ändra en pågående behandling av personuppgifter om den nya behandlingen
inte är oförenlig med det ursprungliga ändamålet.

Relevans
Personuppgifterna ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet med
behandlingen. Detta innebär att personuppgifterna ska vara sådana som behövs för att uppnå
ändamålet med behandlingen. Fler uppgifter än som behövs för ändamålet får inte samlas in.

Aktualitet, korrigering och gallring
De personuppgifter som behandlas ska vara sakligt riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella i
förhållande till ändamålet med behandlingen. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att
säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas, utplånas eller blockeras.
Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet med behandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs måste de gallras.
3
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Personuppgifterna får dock bevaras i enlighet med arkivlagen (1990:782), arkivförordningen
(1991:446) och kommunens arkivreglemente.

Förutsättningar för att få behandla personuppgifter
För att behandling av personuppgifter ska få ske måste, utöver de grundläggande kraven, även
vissa kriterier vara uppfyllda.

Samtycke
Personuppgiftslagen ger i huvudsak den registrerade all bestämmanderätt över sina egna
personuppgifter, dvs. behandling får bara ske om den registrerade lämnat samtycke till detta.
Samtycke ska inhämtas innan behandlingen påbörjas.
Om den registrerade lämnar samtycke i skriftlig form, får behandling av personuppgifterna ske
för vilket ändamål som helst som omfattas av samtycket. Det finns inget krav på att samtycket
ska vara skriftligt, men vid en eventuell tvist ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att
samtycke har lämnats.
Inhämtas samtycket i samband med en ansökan som den registrerade gör ska det tydligt framgå
för sökanden att denne även lämnar ett samtycke. Den registrerade ska också få tillräcklig
information om behandlingen för att förstå innebörden av samtycket. Det är också viktigt att
samtycket är frivilligt. Den som ger sitt samtycke bör vara över 15 år, alternativt ges av
målsman. En anhörig kan inte lämna samtycke för exempelvis en dement person, men samtycke
kan lämnas av en förvaltare och i vissa fall av en god man. Samtycket kan vara tidsbegränsat.
Även om samtycke inte lämnats får behandling ske om behandlingen är nödvändig för vissa
angivna ändamål. Kommunala myndigheters behandling av personuppgifter omfattas för det
mesta av något av dessa ändamål, vilket innebär att samtycke oftast inte behövs.

Avtal och rättslig skyldighet
Behandling av personuppgifter får ske för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras
eller åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas. Med detta
avses t.ex. ansökan om barnomsorg, platsansökan, kö till hyreslägenheter m.m. Det måste vara
den registrerade själv som är avtalspart. Om kommunen har träffat ett avtal med en juridisk
person medför inte bestämmelsen rätt att behandla personuppgifter om t.ex. anställda hos den
juridiska personen.
Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig
skyldighet som kommunen har. Det kan exempelvis handla om förteckningar som
miljöförvaltningen måste ha för att kunna utföra tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen
eller om registrering av skolpliktiga barn.

Vitala intressen och allmänt intresse
Personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att skydda vitala intressen som
är av livsviktig och grundläggande betydelse för den registrerade. Exempelvis kan det i vissa
fall vara nödvändigt att behandla personuppgifter för en person som är medvetslös och behöver
ges vård.
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Personuppgifter får också behandlas om det är nödvändigt för att en arbetsuppgift av allmänt
intresse ska kunna utföras, såsom t.ex. arkivering, forskning, framställning av statistik m.m.

I samband med myndighetsutövning
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige eller en
tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband
med myndighetsutövning. Det behöver alltså inte vara en behandling i myndighetsutövning utan
det räcker med att behandlingen sker i samband med myndighetsutövningen för att den ska vara
tillåten.

Intresseavvägning
Om behandling av personuppgifter i annat fall inte skulle vara tillåten kan den personuppgiftsansvarige göra en intresseavvägning. Om kommunens intresse då kan anses väga tyngre än den
registrerades intresse av skydd mot kränkning får behandling ske. Intresseavvägningen kan även
motivera behandling av personuppgifter om andra än avtalsparten, såsom anhöriga eller
kontaktpersoner. Det kan t.ex. gälla registrering av närmast anhöriga till anställda. Dock bör
behandlingen upphöra om den registrerade begär det.

När behandling av personuppgifter inte är tillåten
Samtycke återkallas
Ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas. Ytterligare
personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas. Behandlingen av uppgifter som
redan samlats in får dock fortsätta i enlighet med det tidigare samtycket.
En registrerad kan dock inte motsätta sig behandling av personuppgifter om behandlingen är
tillåten enligt personuppgiftslagens hanteringsregler.

Känsliga personuppgifter
Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjudet. Känsliga personuppgifter
är personuppgifter som
•

avslöjar ras eller etniskt ursprung,

•

avslöjar politiska åsikter,

•

avslöjar religiös eller filosofisk övertygelse,

•

avslöjar medlemskap i fackförening, eller

•

rör hälsa eller sexualliv.

Undantagsfall
Liksom för icke känsliga personuppgifter kan den registrerade lämna sitt samtycke. Den
registrerades uttryckliga samtycke medför att behandling av känsliga personuppgifter blir
tillåten.
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Med samtycke jämställs att den registrerade på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. De
förtroendevaldas partitillhörighet är en sådan uppgift.
Om samtycke saknas kan känsliga personuppgifter ändå behandlas om det är nödvändigt för att
•

den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina
rättigheter inom arbetsrätten,

•

den registrerades vitala intressen ska kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna
sitt samtycke, eller

•

rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Uppgifter om lagöverträdelse
Uppgifter om lagöverträdelse får behandlas i kommunen om behandlingen är tillåten med
hänvisning till en rättslig skyldighet. Enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som
ska arbeta med barn, har kommunen rätt att begära en registerkontroll för personal inom
förskoleverksamhet, skola och barnomsorg.

Behandling av personnummer
Personnummer får behandlas utan samtycke bara när det är absolut nödvändigt. Även om
registrering av personnummer är tillåten bör personnummer inte skrivas ut på listor,
förteckningar m.m. Personnummer får dock skrivas ut på förteckningar m.m. om det är klart
motiverat. Födelsedatum räknas inte som personnummer och kan skrivas ut på förteckningar,
såsom klasslistor m.m., om personuppgiftsbehandlingen i övrigt är tillåten.

Information till den registrerade
Den registrerade har rätt att få information om vad en personuppgiftsbehandling avser.

Information som ska lämnas självmant
Information om en behandling av personuppgifter ska alltid ges till den registrerade innan
behandlingen påbörjas. Inhämtas personuppgifterna från den registrerade själv, lämnas
information lämpligast i samband med insamlandet. Inhämtas personuppgifterna från någon
annan än den registrerade själv, ska den personuppgiftsansvarige lämna information i samband
med att personuppgifterna första gången registreras. Information behöver inte lämnas om det
finns andra bestämmelser som gäller framför personuppgiftslagen, t.ex. om vissa uppgifter
omfattas av sekretess.
Information behöver inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till eller om det
är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.
Informationen ska omfatta uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, dvs. kommunens
adress, nämnd och kontaktperson, uppgift om ändamålen med behandlingen och all övrig
information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband
med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna
uppgift och rätten att ansöka om information och få rättelse.
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Information som ska lämnas efter ansökan – registerutdrag
En gång per kalenderår kan den registrerade efter ansökan få ett gratis registerutdrag. Ansökan
om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den registrerade. Ansökan kan
också undertecknas av vårdnadshavare för underårig eller av förvaltare. Ansökan om
registerutdrag ska förutsättas avse hela kommunen om det inte klart framgår att ansökan endast
avser en nämnd.
Om uppgifter om den sökande inte behandlas i kommunens register ska information om detta
meddelas per post eller e-post. Om den sökande däremot finns i kommunens personregister ska
skriftlig information lämnas inom en månad avseende
•

vilka uppgifter om den sökande som behandlas,

•

varifrån dessa uppgifter har hämtats,

•

ändamålen med behandlingen, och

•

till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Finns det särskilda skäl för det, får information lämnas senast fyra månader efter det att ansökan
gjordes. Sådana särskilda skäl kan t.ex. vara att det behövs en omfattande sekretessprövning
eller att det behövs omfattande dekryptering av handlingar.
Registerutdrag ska skickas till folkbokföringsadress. Innehåller utdraget känsliga uppgifter ska
det skickas i rekommenderat brev.

Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt
Om sekretess eller tystnadsplikt gäller mot den registrerade själv för vissa uppgifter ska sådana
uppgifter inte lämnas i registerutdraget. Det kan exempelvis vara fråga om sekretess gentemot
patient enligt 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen.

Säkerhet vid behandling
Den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att
skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska vara så utformade att de ger en
lämplig säkerhetsnivå med beaktande av tekniska möjligheter, kostnader, särskilda risker med
behandlingen av personuppgifterna och hur känsliga de behandlade personuppgifterna är.
Datainspektionen får i enskilda fall besluta om vilka säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta.
För arbetet med informationssäkerhet har kommunen en informationssäkerhetspolicy och
riktlinjer för informationssäkerhet.

Personuppgifter på internet
Det är generellt förbjudet att överföra personuppgifter till land utanför EU eller EES-området
(tredje land). Det är dock tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land, om den
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registrerade har lämnat sitt samtycke till överföringen, eller om överföringen är nödvändig för
att uppnå vissa i lagen specificerade ändamål. Någon överföring av uppgifter till tredje land
föreligger inte när personuppgifter läggs ut på internet och den som tillhandahåller
servertjänsten är etablerad i en EU-stat.
Personnummer får aldrig publiceras på kommunens hemsidor.
Publicering av personuppgifter på kommunens hemsidor måste ske med försiktighet.
Publiceringen får aldrig vara förolämpande, ärekränkande eller liknande.

Publicering av känsliga personuppgifter
Känsliga personuppgifter avseende partitillhörighet, etnicitet eller dylikt får bara publiceras i
enlighet med reglerna för hantering av känsliga personuppgifter. En publicering får dock aldrig
ske om den innebär en kränkning av den personliga integriteten.

Publicering av harmlösa personuppgifter
Harmlösa personuppgifter – såsom namn, befattning, telefonnummer och e-postadress till
arbetet och liknande arbetsplatsrelaterade personuppgifter – kan normalt publiceras på en
webbplats utan den registrerades samtycke om publiceringen är berättigad och inte innebär en
kränkning av den personliga integriteten. Uppgifter avseende en förtroendevald som rör dennes
uppdrag, såsom namn och partitillhörighet, får publiceras.
Uppgifter om familjeförhållanden, bostadsadress, telefonnummer och fritidsintressen är normalt
inte harmlösa uppgifter. Foton kan i vissa fall vara harmlösa medan det i andra fall krävs
samtycke. Om någon invänder mot att uppgifter om honom eller henne har publicerats på
internet, bör uppgifterna tas bort även om de för utomstående kan verka harmlösa.

Skolan
Uppgifter om elevers namn, skol- och klasstillhörighet, liksom e-postadress i skolan får
publiceras på hemsidan. Uppgifter om hemadress, hemtelefonnummer m.m. får inte publiceras
utan samtycke. Uppgifter om elever med skyddad adress får aldrig publiceras. Fotografier får
aldrig publiceras utan elevens samtycke.

Diarier, kallelser och protokoll
Personuppgifter som ingår i kommunens diarium, kallelser till sammanträden i fullmäktige eller
nämnd och protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd får
publiceras. Personnummer får dock aldrig publiceras.
För webbpublicering av personuppgifter i diarier och protokoll m.m. har kommunen tagit fram
särskilda riktlinjer.

Anmälan till tillsynsmyndigheten
All helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter ska skriftligen anmälas av den
personuppgiftsansvarige till Datainspektionen innan behandlingen av personuppgifterna sker.
Anmälningsskyldigheten omfattar såväl ny behandling (nytt register) som ändring av befintlig
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behandling (ändring i befintligt register). Anmälan, som görs på särskild blankett, ska vara
undertecknad av behörig tjänsteman. När en behandling upphör ska en avanmälan göras.
Anmälan ska innehålla
•

den personuppgiftsansvariges namn, adress och kontaktperson,

•

ändamålet med behandlingen,

•

vilka som berörs av behandlingen,

•

vilka uppgifter som kommer att behandlas,

•

till vilka som uppgifterna kan komma att lämnas ut,

•

om uppgifterna kommer att behandlas på internet, och

•

vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits om särskilda sådana är påkallade.

Anmälan behöver inte ske av bl.a. sådan behandling som sker i ostrukturerat material.
Om den personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud ska ombudet anmälas till Datainspektionen på särskild blankett. Vid entledigande av ett personuppgiftsombud ska även detta
anmälas.
När det finns ett personuppgiftsombud ska all personuppgiftsbehandling anmälas till
personuppgiftsombudet, i stället för till Datainspektionen.
I personuppgiftsombudets uppdrag ingår bl.a. att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt samt påpeka brister för denne,
att anmäla förhållanden som inte självrättas till Datainspektionen, att samråda med Datainspektionen vid tveksamhet om lagens tillämpning, att föra förteckning över behandlingar som den
personuppgiftsansvarige genomför samt att hjälpa den registrerade med rättelse.
Den förteckning som förs och förvaras av personuppgiftsombudet ska innehålla samma
uppgifter som en anmälan till Datainspektionen enligt ovan. Förteckningen kan även innehålla
andra uppgifter, se Datainspektionens exempel.
Kontaktpersonen sköter kontakten mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsombudet och ser till att den förteckning som förs över behandlingar inom den personuppgiftsansvariges område hålls uppdaterad, samt gör nödvändiga anmälningar till personuppgiftsombudet.

Rättsliga konsekvenser
Ansvaret för behandling av personuppgifter, som alltid ligger på den personuppgiftsansvarige,
är straff- och skadeståndssanktionerat. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över
tillämpningen av bestämmelserna.
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Skadestånd, böter och fängelse
Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den
personliga integriteten, om detta har orsakats av olaglig behandling av dennes personuppgifter.
Böter eller fängelse kan bli konsekvensen för den som genom uppsåtlig eller grov oaktsamhet
•

lämnar osann uppgift till registrerad eller tillsynsmyndighet som begär uppgift,

•

behandlar personuppgifter i strid med gällande lagstiftning,

•

överför personuppgifter till tredje land i strid med gällande lagstiftning,

•

låter bli att anmäla behandling av personuppgifter,

•

behandlar personuppgifter som avses i 13 § och 21 § i strid med lagen, eller

•

överför uppgifter till tredje land utan att adekvat säkerhetsnivå har säkerställts.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Ytterligare information
Ytterligare information om personuppgiftlagen finns på Datainspektionens
hemsida www.datainspektionen.se.
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Riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter
Antagna av kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 256.

Inledning
I personuppgiftslagen finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i
hög grad på samtycke från och information till de personuppgifterna rör. Det finns också
bestämmelser om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter.
Riktlinjerna för webbpublicering av personuppgifter gäller för webbplatser som ägs och/eller
administreras av Lunds kommun och omfattar publicering av personuppgifter som ingår i den
typ av allmänna handlingar som anges nedan.
För övrig publicering av personuppgifter, t.ex. allmän information om kommunen på
kommunens webbplats, gäller personuppgiftslagens allmänna bestämmelser. Om detta kan du
läsa mer i kommunens Riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Webbpublicering av personuppgifter i protokoll och diarier m.m.
Kommunen får publicera information på internet från vissa allmänna handlingar även om
informationen omfattar personuppgifter. De allmänna handlingar som avses är sådana som utgör
eller ingår i
•

diarium (som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen),

•

kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller nämnd,

•

kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller

•

justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

Uppgifter som direkt pekar ut enskilda, såsom namn, får publiceras bara om dessa och övriga
publicerad uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte kan antas leda till att den registrerades
personliga integritet kränks.

Kontroll av handlingar före publicering
Innan publicering sker av handlingar ska en kontroll ske av om handlingarna innehåller personuppgifter.
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En första kontroll ska göras i samband med registrering av handlingar i kommunens ärendehanteringsystem. Här görs också en s.k. PUL-markering för att underlätta kontrollen inför en
kommande publicering. Detta görs genom att handlingen markeras som skyddad eller godkänd
för publicering. Samma regler gäller för länkade dokument. Det är den som registrerar
handlingen, eller den som ger annan i uppdrag att registrera en handling, som ska kontrollera
innehållet i handlingen.
Observera att handlingar även kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Detta ska
också markeras i ärendehanteringssystemen vid registrering.
Det är tillåtet att publicera namn på personer vid publicering av protokoll utan samtycke. Övriga
personuppgifter kräver att det finns ett samtycke till publiceringen, annars ska de maskas.
Respektive sekreterare ansvarar för att endast tillåtna personuppgifter i protokollen publiceras
på webbplatsen.

Detta får inte publiceras
Följande uppgifter får inte publiceras på kommunens webbplats:
•

Personnummer eller samordningsnummer.

•

Känsliga personuppgifter (uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör
hälsa och sexualliv). De känsliga uppgifterna får publiceras om det finns ett samtycke
från den som uppgifterna rör eller om denne själv på ett tydligt sätt offentliggjort
uppgifterna (t.ex. förtroendevalda politikers politiska åsikter).

•

Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

•

Integritetskänslig information, till exempel uppgifter om enskildas personliga
förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den enskildes privata sfär.

Uppgifter om lagöverträdelser.

Detta får publiceras
För övriga personuppgifter får en intresseavvägning göras i det enskilda fallet. Det som ska
bedömas är kommunens intresse av att publicera uppgifterna mot den enskildes intresse av en
fredad och privat sfär.
Direkt utpekande personuppgifter rörande enskilda, till exempel namn, får publiceras bara om
dessa och övriga publicerade uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte kan antas leda till att den
utpekade personens personliga integritet kränks. Det betyder att sådana personuppgifter inte får
publiceras i kombination med information som är integritetskänslig, rör lagöverträdelse eller
omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.
Vid osäkerhet ska publicering inte ske.
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Ansvar för webbpublicering
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som utförs inom
nämndens verksamhetsområde. Det innebär att nämnden är ytterst ansvarig för vad som
publiceras i nämndens diarium, i kallelser och protokoll.
Det övergripande ansvaret för webbpubliceringen på organisatorisk nivå, liksom ansvaret för att
ta bort inaktuella personuppgifter, ligger på förvaltningschefen.
Bedömningen av vilka personuppgifter som kan publiceras eller inte görs av den som genomför
publiceringen.

Information till de registrerade
På kommunens webbplats finns information om att enskilda som kontaktar Lunds kommun kan
komma att få sina personuppgifter registrerade i ett databasregister samt att de registrerade
uppgifterna är nödvändiga för att behandla ärenden. Det lämnas också information om att
enskilda som självmant lämnar uppgifter till kommunen genom att använda olika e-tjänster ger
sitt samtycke till att uppgifterna behandlas.
I anslutning till publicering av kallelser och protokoll på kommunens hemsida ska finnas
information om personuppgiftslagen samt information om den personuppgiftsansvarige. Där ska
också följande information finnas: ”Här finns kommunens protokoll från fullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna. Även kallelsen till sammanträder publiceras. De publicerade
handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i personuppgiftslagen och återger därför ibland
inte den ordagranna lydelsen av det ursprungliga dokumentet. Begränsningar kan också
förekomma med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingen kan begäras
ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.”
I anslutning till diariet på kommunens hemsida ska finnas information om personuppgiftslagen
och den personuppgiftsansvarige.

Hur länge finns uppgifterna tillgängliga på webben?
Det får anses vara av stort värde att intresset för kommunens protokoll och beslut tillgodoses
genom att dessa handlingar finns tillgängliga för allmänheten. Protokoll och kallelser på
kommunens webbplats ska gallras efter 10 år.
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