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Kommunalrättssektionen  
Staffan Wikell  
 

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser 
upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 

1 Övergångsbestämmelser 

1.1 Inventering av tidigare behandling av personuppgifter 

Eftersom personuppgiftslagen (PuL) inte ställer något krav på tillstånd för att 
få behandla personuppgifter så måste varje personuppgiftsansvarig, dvs. varje 
nämnd och styrelse, inventera den personuppgiftsbehandling som under över-
gångstiden pågått enligt datalagen (DL) och som fortgår när övergångstiden 
upphör den 30 september 2001 och sedan själv bedöma om behandlingen är 
laglig eller ej. Vid den inventering som görs måste man ta hänsyn till att PuL 
omfattar fler typer av behandlingar av personuppgifter än vad DL gjorde. PuL 
är tillämplig på all he lt eller delvis automatiserad behandling av person-
uppgifter oavsett om den utgör personregister eller inte. PuL gäller också, i 
motsats till DL, manuell behandling av personuppgifter om uppgifterna lagras 
i registerform och om registret är sökbart på minst två kriterier som är person-
uppgifter. För att underlätta en inventering av för vilka ändamål personupp-
gifter behandlas kan det vara lämpligt att som underlag använda sig av den 
förteckning över personregister som varje registeransvarig skall ha enligt 7 a § 
DL.  

För att en behandling av personuppgifter som skett med stöd av DL skall få 
fortsätta efter övergångstiden så måste den vara tillåten enligt PuL, enligt sär-
skild registerförfattning eller enligt annan lag eller förordning. För att en 
behandling av personuppgifter skall vara tillåten enligt PuL krävs antingen att 
den registrerade samtycker till behandlingen eller att den uppfyller kraven i 
någon av de övriga sex punkterna i 10 § PuL. Vår bedömning är att samtycke 
inte kommer att vara någon av de vanligaste lagliga grunderna för kommu-
nernas personuppgiftsbehandling. 

I 6-8 §§ PuL finns vissa generella undantag från lagen. Enligt 7 § första 
stycket PuL gäller undantag för behandling som sker som ett led i bruket av 
tryckfriheten eller yttrandefriheten, t ex personuppgiftsbehandling för 
framställning av böcker, tidningar, tidskrifter samt radio- och tv-program. I 
7 § andra stycket görs undantag för behandling som sker uteslutande för 
journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande. Behandling 
för journalistiskt ändamål kan även innefatta spridande av opinionsbildande 
material på webbsidor på internet. Se Högsta domstolens dom 12 juni 2001, 
mål B 293/00. I 8 § PuL finns också ett undantag som innebär att lagen inte 
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hindrar en myndighet från att arkivera handlingar eller att arkivmaterial tas om 
hand av en arkivmyndighet.  

Vid genomgången av lagligheten skall den personuppgiftsansvarige också 
kontrollera att de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter i 
9 § PuL är uppfyllda. Där bör särskilt noteras att de olika ändamål för vilka 
personuppgifter behandlas skall vara särskilda och uttryckligen angivna. 
Lagen kräver inte direkt att ändamålen skall vara skriftligt dokumenterade 
men eftersom både information till den registrerade enligt 26 § (s.k. register-
utdrag) och upplysningar enligt 42 § till allmänheten om de behandlingar som 
utförs kräver att uppgifter om ändamål lämnas ut så bör ändamålen dokumen-
teras redan när behandling påbörjas.  

1.2 Behandling av känsliga personuppgifter  

I 13 § PuL finns ett principiellt förbud mot att behandla känsliga personupp-
gifter utan den registrerades samtycke. Vissa undantag från förbudet finns i 
14-19 §§ PuL. I 8 § personuppgiftsförordningen (PuF) finns också en 
bestämmelse som träder i kraft den 1 oktober 2001 och som stadgar att käns-
liga personuppgifter får behandlas av en myndighet i löpande text om upp-
gifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av 
det. Se nedan under rubriken ”Övriga ändringar i personuppgiftsförord-
ningen”. Därutöver finns undantag genom annan lagstiftning såsom lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som träder 
ikraft den 1 oktober 2001.  

Varje nämnd/styrelse måste därför bedöma vilket lagstöd som finns för den 
behandling av känsliga personuppgifter som sker inom verksamheten. I 
kommunernas verksamheter är det framför allt inom färdtjänsten som sådana 
uppgifter tidigare kunnat registreras enligt DL men där lagstöd nu saknas 
enligt PuL för behandling av känsliga personuppgifter på annat sätt än i 
löpande text med stöd av 8 § PuF.  

1.3 Anmälningsskyldigheten 

Den personuppgiftsansvarige är enligt 36 § PuL skyldig att anmäla helt eller 
delvis automatiserad behandling av personuppgifter till Datainspektionen (DI), 
som inte gör någon prövning av lagligheten utan endast registrerar anmäl-
ningen. Skyldigheten gäller en behandling eller en serie av behandlingar med 
samma eller liknande ändamål. Från anmälningsskyldigheten finns omfattande 
undantag meddelade i PuL (när personuppgiftsombud utsetts, 37 §), i PuF 
(3-5 §§) och i DI:s föreskrifter (DIFS 1999:3, 4-5 §§). Bestämmelsen i 3 § 
punkt 3 i PuF medför bland annat att anmälningsskyldigheten i 36 § PuL inte 
gäller för sådan behandling som utförs med stöd av lagen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. Närmare information finns i DI:s infor-
mationsblad ”Anmälan och förhandskontroll”. Anmälningsskyldigheten gäller 
inte bara nya behandlingar utan även behandlingar som utförts med stöd av 
DL och som skall fortsätta efter övergångstiden. Varje personuppgiftsansvarig 
bör innan övergångstidens slut kontrollera i vilka fall anmälan behöver göras 
samt göra sådan anmälan. Enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna får 
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anmälan till DI göras innan PuL har trätt ikraft för behandlingen ifråga. Enligt 
36 § PuL skall anmälan till tillsynsmyndigheten ske innan en behandling eller 
en serie av behandlingar med samma eller liknande ändamål genomförs. Om 
personuppgiftsombud har utsetts och denne anmälts till DI behöver anmäl-
ningar av behandlingar därefter inte göras annat än beträffande vissa särskilt 
integritetskänsliga behandlingar för forskningsändamål eller behandling av 
personuppgifter om genetiska anlag, 37 § PuL och 9 § PuF (från 1 oktober 
10 §).  

1.4 Information som skall lämnas självmant 

Genom den utvidgade skyldigheten i PuL att informera självmant (23-25 §§) 
så krävs av de flesta personuppgiftsansvariga att informationsinsatser görs i 
samband med att övergångsbestämmelserna upphör. Vad informationen skall 
innehålla redogörs för i Svenska Kommunförbundets cirkulär 1998:155, sid. 7. 
Skyldigheten att informera självmant gäller bara personuppgifter som samlats 
in efter den 24 oktober 1998. När den personuppgiftsansvarige samlar in upp-
gifterna direkt från den registrerade skall information lämnas i anslutning till 
insamlandet. Om uppgifterna inhämtats från annan källa skall som huvudregel 
information ske i samband med registrerandet men kan anstå, om uppgifterna 
avses att lämnas ut till tredje man, till dess att uppgifterna lämnas ut första 
gången.  

Det finns tre undantag från skyldigheten att informera självmant. För det 
första behöver information inte lämnas om sådant som den registrerade redan 
känner till. En tredje man till vilken uppgifterna lämnas ut slipper därför att 
själv informera om sin behandling av uppgifterna om information om denna 
redan har lämnats av den som behandlade personuppgifterna först. I vissa fall 
får den registrerade anses känna till behandlingen även om någon information 
inte lämnats av den personuppgiftsansvarige eller någon annan. Enligt DI:s 
uppfattning så får detta anses vara fallet om den registrerade själv har lämnat 
in uppgifter till en personuppgiftsansvarig, t ex genom att en sökande ger in en 
ansökan om bistånd till en kommun. I dessa fall menar DI behöver alltså inte 
den personuppgiftsansvarige lämna information om behandlingen så länge 
som uppgifterna bara behandlas för de ändamål som den registrerade kan för-
utse. För det andra behöver, när uppgifterna inhämtats från annan källa än den 
registrerade, information inte lämnas om det finns bestämmelser om regi-
strerandet eller utlämnandet av personuppgifterna i annan lag eller författning 
än PuL. När en arkivmyndighet tar emot material för arkivering behöver 
denna därför inte lämna information om sin behandling. När en myndighet 
diarieför en inkommen handling enligt 15 kap. 1-2 §§ sekretesslagen så 
behöver information till ingivaren inte heller lämnas. För det tredje får, också i 
de fall uppgifterna inhämtats från annan källa än den registrerade, om det visar 
sig omöjligt eller om det skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats 
att informera om behandlingen, informationslämnande underlåtas förutsatt att 
personuppgifterna inte skall användas för att vidta åtgärder som rör den regi-
strerade. För att bedöma om det skulle innebära en oproportionerligt stor 
arbetsinsats att lämna information skall en helhetsbedömning göras av samt-
liga relevanta omständigheter. För ytterligare information rekommenderas 
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Datainspektionens skrift ”Information till registrerade enligt personuppgifts-
lagen” sid. 16. Se även Svenska Kommunförbundets cirkulär 1998:155 sid. 7.  

1.5 Information som skall lämnas efter ansökan 

Varje enskild person har enligt 26 § PuL rätt att på begäran hos en personupp-
giftsansvarig, gratis och en gång per år, få ett skriftligt besked huruvida 
personuppgifter om honom eller henne behandlas eller ej och om så är fallet få 
ett utdrag med de uppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och 
till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut. I DL 
fanns en motsvarande rätt. Den viktigaste skillnaden mellan bestämmelserna 
är att eftersom PuL omfattar även personuppgifter som inte finns lagrade i 
register så måste uppgifter i löpande text också lämnas ut, vilket försvårar 
framtagandet av uppgifter. Undantag finns dock i 26 § tredje stycket avseende 
vissa uppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning eller som 
utgör minnesanteckning. Se även Svenska Kommunförbundets cirkulär 
1998:155 sid. 8 och Datainspektionens skrift ”Information till registrerade 
enligt personuppgiftslagen”.  

1.6 Gallring av personuppgifter  

För personregister som under övergångstiden har förts med stöd av DL har i 
vissa fall gällt gallringsbeslut som DI meddelat antingen i samband med till-
stånd för särskilda personregister eller i anledning av tillsyn. I DI:s generella 
föreskrifter (DIFS) meddelade med stöd av DL har i vissa fall också gällt gall-
ringsregler. Dessa beslut och föreskrifter upphör när övergångsbestämmel-
serna upphör.  

Enligt 9 § första stycket i) i PuL får personuppgifter inte bevaras under längre 
tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen 
och enligt andra stycket i samma paragraf så får personuppgifter bevaras för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än vad som 
stadgas i första stycket i). Enligt 8 § andra stycket får också en myndighet utan 
hinder av PuL arkivera och bevara allmänna handlingar och en arkivmyndig-
het får ta emot sådana handlingar utan hinder av lagen. DI har inte någon rätt 
enligt PuL att meddela gallringsbeslut utan gallring av personuppgifter hos 
kommuner och landsting skall efter övergångsreglernas upphörande endast ske 
med stöd av arkivlagen, föreskrifter och beslut meddelade med stöd av den 
eller med stöd av annan lagstiftning, t.ex. socialtjänstlagen.  

1.7  Personuppgiftsbiträde  

De nämnder och styrelser som anlitar personuppgiftsbiträden, dvs. externa 
servicebyråföretag, datakonsulter och liknande med uppgift att sköta driften av 
register eller system, måste enligt 30 § PuL ingå skriftligt avtal med person-
uppgiftsbiträdet om att biträdet bara får behandla personuppgifter i enlighet 
med den personuppgiftsansvariges instruktioner och att biträdet är skyldigt att 
vidta de säkerhetsåtgärder som åligger den personuppgiftsansvarige enligt 
31 § PuL. Se även Svenska Kommunförbundets cirkulär 1998:155 sid. 9. 
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1.8 Registerförfattningar på det kommunala området 

2 § PuL innebär att om det finns bestämmelser i annan lag eller förordning 
som avviker från PuL så skall de avvikande bestämmelserna gälla istället. 
Detta innebär för kommunerna att de i vissa fall skall tillämpa lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, förord-
ningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och 
lagen (1998:544) om vårdregister. I den mån sådana registerförfattningar inte 
innehåller bestämmelser om sådant som regleras i PuL, så skall PuL tillämpas.  

2 Personuppgiftslagen och öppenheten 

2.1 Personuppgiftslagen och offentlighetsprincipen 

Några av de vanligaste frågorna om PuL i kommunalrättssektionens rådgiv-
ning har gällt utlämnande av allmän handling i vilken ingår personuppgifter 
och hur offentlighetsprincipen och sekretesslagen förhåller sig till PuL. Enligt 
7 kap. 16 § sekretesslagen gäller sekretess för personuppgifter om det kan 
antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgifterna behandlas i strid med 
PuL. Eftersom sekretessbestämmelsen endast hänvisar till PuL med dess 
allmänt hållna tillåtlighetsregler och många undantag så blir myndigheternas 
bedömning av om ett utlämnande kan komma att medföra en olaglig behand-
ling av personuppgifter hos mottagaren ofta svår att göra.  

Några av de få rättsfall angående tillämpningen av 7 kap. 16 § sekretesslagen 
som finns efter PuL:s ikraftträdande är värda att nämna. Endast ett mål har 
prövats av Regeringsrätten. Det är målet 4174-2000, dom den 25 juni 2001. 
Målet gällde ett företag som önskade att på papper få ut betygsavskrifter 
gällande studenter vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Företaget skulle inte 
behandla uppgifterna automatiserat. Prövningen i Regeringsrätten gällde 
endast frågan om företagets hantering av betygsavskrifterna skulle komma att 
omfattas av PuL:s bestämmelser om s.k. manuella register eller ej, vilket 
Regeringsrätten fann ej var fallet. Uppgifterna skulle därför lämnas ut. I en 
dom från Kammarrätten i Jönköping den 16 november 1999, mål 3865-1999, 
gällde frågan ett företag som från Jordbruksverket begärde ut adressuppgifter 
på lantbrukare som erhållit s.k. mjölkkvot. Kammarrätten fann att personupp-
gifterna med stöd av 7 kap. 16 § sekretesslagen inte skulle lämnas ut. Före-
taget hade för avsikt att behandla uppgifterna automatiserat för utskick av 
reklam. Kammarrätten ansåg mot bakgrund av 10 § f) i PuL att företagets 
intresse av att behandla uppgifterna för reklamändamål inte vägde tyngre än 
de registrerades intresse att slippa vara registrerade hos företaget. Domen 
överklagades inte.  

2.2 Personinformation på webbsidor. 

I 33 § PuL finns ett generellt förbud mot att till tredje land föra över person-
uppgifter som är under behandling eller som skall behandlas i ett tredje land, 
om landet inte har en adekvat nivå för skyddet av uppgifterna. Tredje land är 
alla länder utanför EU och EES-området. Frågan om en skyddsnivå är adekvat 
eller inte skall bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter som har 
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samband med överföringen. Särskild vikt skall läggas vid uppgifternas art, 
ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen skall pågå, ursprungs-
landet, det slutliga bestämmelselandet och de bestämmelser som finns för be-
handlingen i det tredje landet. Bestämmelsen innebär att en helhetsbedömning 
i varje enskilt fall måste göras i fråga om huruvida personinformation kan 
överföras eller ej. Bestämmelsen har framför allt betydelse vid spridning av 
personuppgifter på webbsidor via Internet och skickande av e-post till tredje 
land. Var gränserna går för när uppgifter får läggas ut är oklart. I propositio-
nen (prop 1999/2000:11, sid. 15-17) till lagändringen ges vissa riktlinjer för 
tolkningen men dessa preciserar inte närmare var gränserna för det tillåtna 
området går. Av propositionen kan dock utläsas att i vissa fall kan personupp-
gifter läggas ut på t.ex. webbsidor på internet oaktat att informationen sprids 
till länder som helt saknar lagligt skydd för uppgifterna.  

Regeringen har ansett att det är angeläget att underlätta spridande av kommun- 
och landstingsinformation på webbsidor och har därför beslutat om ändringar i 
11 § (12 § från den 1 oktober 2001) personuppgiftsförordningen (PuF) 
(1998:1191 och 2000:1055) som har trätt ikraft den 1 januari 2001. I para-
grafen ges kommuner, landsting och kommunalförbund rätt att till tredje land 
föra över personuppgifter som ingår i diarier, kallelser till sammanträden med 
fullmäktige eller nämnd, kungörelser om fullmäktigesammanträden eller juste-
rade protokoll från fullmäktige- eller nämndsammanträden. För kommunal-
förbunden gäller att vad som stadgas om fullmäktige skall gälla förbundsfull-
mäktige eller direktion och med nämnd avses ett sådant organ som anges i 
3 kap. 25 § andra stycket kommunallagen. 

För att skydda enskildas personliga integritet måste som huvudregel 
personuppgifter som direkt utpekar den registrerade, exempelvis namn först 
avlägsnas. Detta är dock inte nödvändigt om det dels saknas skäl att anta att 
det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom 
överföringen och dels om varken känsliga uppgifter enligt 13 § PuL eller 
uppgifter om brott eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § PuL 
ingår. Personuppgifter som rör en förtroendevald när det gäller hans eller 
hennes uppdrag får däremot alltid överföras. Personnummer får aldrig 
överföras.  

När det gäller fullmäktigeprotokollen bedömer vi att det endast i rena 
undantagsfall kan förekomma någon personuppgift som ej får läggas ut. När 
det gäller styrelse- eller nämndprotokoll bedömer vi att det framför allt är 
uppgifter om enskilda parter i vissa myndighetsutövningsärenden som måste 
tas bort innan protokollet läggs ut. I vissa fall kan det vara fråga om känsliga 
personuppgifter i PuL:s mening och i andra fall om uppgifter som i och för sig 
inte är känsliga men där det finns risk för integritetskränkningar.  

Redan före PuL:s ikraftträdande kunde kommuner lägga ut personinformation 
på Internet inom ramen för det regelsystem som gällde enligt DL (1973:289). 
DI utfärdade generella föreskrifter om s.k. protokollsregister och möjliggjorde 
därigenom för kommuner och landsting att med vissa begränsningar lämna ut 
personuppgifter på internet. Vissa kommuner har också erhållit individuella 
tillstånd att lägga ut personinformation på internet. I och med att PuLs över-
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gångsbestämmelser upphör den 30 september 2001 så upphör föreskrifterna 
och de meddelade tillstånden att gälla.  

3 Ändringar i personuppgiftsförordningen 

Ett stort antal bestämmelser i personuppgiftsförordningen (PuF) får nya 
paragrafnummer den 1 oktober 2001. Dessutom träder samma datum en ny 
bestämmelse i 8 § i kraft med följande lydelse: 

Utöver vad som anges i 15-19 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får känsliga 
personuppgifter behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har 
lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det (förordning 
2001:582).  

Bestämmelsen innebär att staten, kommuner och landsting får behandla 
personuppgifter utan hinder av det generella förbudet i 13 § PuL för behand-
ling av känsliga personuppgifter, om uppgiften lämnats i ett ärende eller om 
registreringen av uppgiften är nödvändig för handläggningen av ärendet. 
Dock gäller undantaget endast registrering som görs i löpande text. Med 
löpande text menas information som inte har strukturerats så att sökning av 
personuppgifter underlättas. Exempel på löpande text är utredningstexter, 
promemorior, brev, dagboks- och minnesanteckningar och liknande. Detta 
innebär att känsliga uppgifter som lagras i traditionella personregister i 
datorer inte omfattas av undantaget. I de fallen måste kommunen/ 
landstinget kunna stödja sig antingen på något av undantagen i 15-19 §§ PuL 
(gäller främst hälso- och sjukvården), annan registerförfattning, eller 
samtycke.  


