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Riktlinjer för publicering av personuppgifter på internet i protokoll
och diarier
Enligt 12 § personuppgiftsförordningen har landstinget rätt att lägga ut diarier, justerade
protokoll m.m. från fullmäktige eller nämnd på Internet med de begränsningar som anges
nedan.
För att undvika att otillbörlig eller integritetskränkande information publiceras ska
nedanstående regler tillämpas på alla handlingar som publiceras på Internet där personuppgifter
förekommer.
När publicering av personuppgifter är tillåten
Om samtycke har erhållits
Om den som personuppgifterna avser har lämnat sitt samtycke är det tillåtet att publicera
uppgifterna på Internet. Samtycket behöver inte vara skriftligt men bör dokumenteras.
Om uppgifterna är harmlösa
Harmlösa uppgifter får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som kan
anses vara harmlösa uppgifter får bedömas från fall till fall. Utgångspunkten för bedömningen
bör vara om det finns risk för att den enskilde kan uppleva publiceringen som kränkande.
Råder osäkerhet om vad den registrerade kommer att tycka om publiceringen ska samtycke
inhämtas.
Personuppgifter som rör en förtroendevald avseende hans eller hennes uppdrag samt
arbetsplatsrelaterade personuppgifter kan dock publiceras utan att samtycke inhämtats.
När publicering av personuppgifter inte är tillåten
Enligt huvudregeln ska uppgifter om lagöverträdelser samt känsliga uppgifter, exempelvis
namn, avlägsnas innan publicering. Dessutom är det inte tillåtet att publicera personnummer
och samordningsnummer.
Enligt 5a § personuppgiftslagen får en behandling av personuppgifter inte utföras om den
innebär kränkning av den registrerades personliga integritet.
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Vilka personuppgifter som är otillbörliga eller integritetskänsliga måste bedömas från fall till
fall. Bedömningen av vad som är en kränkning enligt 5a § personuppgiftslagen bygger på en
intresseavvägning där den registrerades intresse av en privat sfär vägs mot landstingets intresse
av att ge allmänheten insyn i landstingets verksamhet.
Bedömningen ska grunda sig på;
 vilka uppgifter som behandlas
 i vilket sammanhang uppgifterna förekommer
 för vilket syfte de har behandlats
 vilken spridning de har fått eller riskerar att få
 vad behandlingen kan leda till
Även den registrerades inställning till behandlingen kan ha betydelse i bedömningen och man
bör ha i åtanke att vad som kan utgöra en kränkning för en viss person eller i ett visst
sammanhang inte behöver utgöra det för en annan person eller i ett annat sammanhang
(prop.2005/06:173 sid.159).
Alla handlingar ska granskas och bedömas enligt ovanstående innan de läggs ut på Internet.
Borttagande av personuppgifter som har publicerats av misstag
Den som upptäcker att personuppgifter felaktigt har publicerats på Internet ska utan dröjsmål
anmäla detta till landstingets ledningsstabs administrativa chef.
Uppgifter som felaktigt har publicerats på Internet ska omedelbart rättas eller tas bort.
Ansvar
Personuppgiftsansvarig
Varje nämnd är ansvarig för att personuppgiftslagen efterlevs inom respektive
verksamhetsområde.
Personuppgiftsombud
”Den fysiska person som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska
se till att personuppgifter kontrolleras på ett korrekt och lagligt sätt”.
Landstingsjuristen är utsedd till personuppgiftsombud för samtliga nämnder i Landstinget
Sörmland.
Administrativ chef
Administrativ chef är ansvarig för att det sker en granskning av samtliga protokoll och diarier
där känsliga personuppgifter kan förekomma innan de läggs ut på Internet. Vidare för att
personuppgifter som har publicerats på Internet av misstag rättas eller tas bort.
Handläggare
Alla handläggare som har dokument publicerade på Internet ansvarar för att påkalla rättelse
eller borttagande av personuppgift som har publicerats av misstag.
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