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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering 
(KS 2020.275)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till
riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i 
kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina 
respektive verksamhetsområden.

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla 
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav 
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter 
inträffar.

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter 
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om 
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag. 
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta 
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en 
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter 
som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 §168  Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör

myndighetsutövning mot enskilda
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering 
(KS 2020.275)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till
riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i 
kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina 
respektive verksamhetsområden.

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla 
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav 
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter 
inträffar.

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter 
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om 
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag. 
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta 
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en 
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter 
som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör 

myndighetsutövning mot enskilda
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-08
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VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering, riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till
riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Ärendet i korthet
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller 
olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig 
åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 
Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess 
område varför det i kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är 
personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamhetsområden.  

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att 
anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen 
ställer också krav på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både 
tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att 
förebygga att personuppgiftsincidenter inträffar. 

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att 
uppgifter publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall 
handlar det om nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande 
text i underlag. Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade 
incidenterna detta förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har 
kommunstyrelsens kansli tagit fram en förtydligande rutin för webbpublicering av 
nämndshandlingar innehållande personuppgifter som rör myndighetsutövning mot 
enskilda.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-08
2. Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
3. Rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande 

personuppgifter som rör myndighetsutövning mot enskilda
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Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akt. 
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Riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering
Fastställda av kommunstyrelsen § 130 2017

Reviderad av kommunfullmäktige § 113 2019

Publicering och personuppgifter
En stor mängd uppgifter publiceras via kommunens webbkanaler. Vid all publicering 
måste hänsyn tas till individers personliga integritet vilket till stor del regleras i 
Dataskyddsförordningen. Dessa riktlinjer fastställer hur publicering av 
personuppgifter på webben ska ske i Vallentuna kommun. 

För alla behandlingar av personuppgifter finns alltid ett krav på nödvändighet d.v.s. 
att alla personuppgifter som behandlas ska vara nödvändiga för ändamålet och att 
inga onödiga eller extra personuppgifter behandlas. Förutom att publiceringen ska 
vara nödvändig kräver dataskyddsordningen att det finns en rättslig grund för 
publicering av uppgifterna. 

Ansvar
Den tjänsteman som publicerar material på webben ansvarar för att bedöma vilka 
personuppgifter i ett material som vi har stöd för att publicera på webben samt ta bort 
eller rätta personuppgifter om detta är nödvändigt.

En handläggare som skapar material, som kan komma att publiceras på webben (till 
exempel skriver en tjänsteskrivelse), ansvarar för att materialet följer dessa riktlinjer. 
I de flesta fall rör det sig om underlag som är en del av beslutsunderlag i den 
kommunala nämndsprocessen då Vallentuna kommun publicerar dessa underlag på 
kommunens webbplats. 

Följande uppgifter får inte publiceras på kommunens webbplats:

 Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter), i enlighet 
med dataskyddsförordningen:
 Etnisk tillhörighet
 Politiska åsikter (förutom de med politiska förtroendeuppdrag)
 Religiös eller filosofisk övertygelse
 Medlemskap i fackförening
 Uppgifter som rör hälsa och sexualliv

 Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.
 Personnummer eller samordningsnummer.
 Uppgift om lagöverträdelse.
 Integritetskänslig information, till exempel uppgifter om enskildas personliga 

förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den enskildes privata 
sfär.
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Kontroll före publicering
I första hand ska material som ska publiceras på webben skrivas på ett sådant sätt att 
det inte innehåller några känsliga personuppgifter. I de fall det inte går att undvika 
ska sådana personuppgifter avidentifieras (maskeras). Denna kontroll genomförs av 
ansvarig handläggare innan handlingarna läggs till som underlag under 
möteshanteringen i ärendehanteringssystemet. Inga handlingar som innehåller 
uppgifter som redovisats ovan får således bifogas som underlag inför beredning till 
nämnd/styrelse.  

Rättslig grund för webbpublicering – Uppgift av allmänt intresse
En uppgift av allmänt intresse är ett uppdrag som kommunen fått av riksdag eller 
regering. Genom speciallagstiftningen har kommuner fått ansvar för viktiga 
samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner kan även fatta 
beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. I kommunens arbete med dessa uppdrag 
ingår att sprida viktig information till medborgarna kopplat till de viktiga 
samhällsfunktioner som vi fått i uppdrag att ansvara för. I arbetet med dessa uppdrag 
behöver vi hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra 
uppgiften och stödjer oss då på den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Uppgifternas tid på webben
Vallentuna kommuns webbpublicering syftar till att bidra till en ökad insyn i 
kommunens verksamheter och den demokratiska processen. I de fall känsliga 
personuppgifter eller uppgifter som kan kränka den personliga integriteten 
förekommer i dokument publiceras de inte. Någon generell publiceringstid finns inte 
utan varje publiceringstid bedöms individuellt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen och uppgifternas relevans. 

Publicering av personuppgifter som rör medborgare
Direkt utpekande personuppgifter rörande enskilda, till exempel namn, får endast 
publiceras på Vallentuna kommuns webbplats om dessa och övriga publicerade 
uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte bedöms kränka den enskilda personens 
integritet eller i annat fall strida mot bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. 

Exempel på uppgifter som kan komma att publiceras:

 Offentliga personer, exempelvis artister och politiker som besöker 
kommunen.

 Beslut i nämnder om att till exempel utdela ett stipendium, ge någon fullmakt 
eller bygglov.

Publicering av personuppgifter som rör förtroendevalda
I samband med att en politiker blir vald till ett förtroendeuppdrag i kommunen 
samlar kommunstyrelsens kansli in följande uppgifter om den förtroendevalde: 
namn, politisk tillhörighet, telefonnummer, postadress och mailadress. Dessa 
uppgifter är nödvändiga för att den förtroendevalda ska kunna fullfölja sitt politiska 
uppdrag i kommunen och för att kommunen ska kunna betala ut arvoden till de 
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förtroendevalda. Dessa uppgifter, undantaget postadress, publiceras även på 
kommunens webbplats i enlighet med denna riktlinje.

I Dataskyddsförordningen (Artikel 9) finns ett generellt förbud mot att behandla 
särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter). Behandling av 
personuppgifter som avslöjar politiska åsikter är en sådan särskild kategori och är 
således som regel förbjuden utan stöd av något av undantagen i 
Dataskyddsförordningen (Artikel 9 2 A-J). Vallentuna kommun stödjer sin 
personuppgiftsbehandling av förtroendevaldas politiska åsikter i 
Dataskyddsförordningens artikel 9 E då behandlingen rör personuppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

Publicering av personuppgifter som rör anställda
I Vallentuna kommun kan personuppgifter om tjänstemän som har anknytning till 
deras tjänsteutövning eller uppdrag som till exempel yrkestitel komma att publiceras 
på kommunens webbplats.

Fotografier
För webbpublicering av fotografier där identifierbara personer förekommer krävs 
samtycke.
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Rutin för publicering av 
nämndhandlingar innehållande 
personuppgifter som rör 
myndighetsutövning mot enskilda
Förutsättningar
De nämnder som hanterar myndighetsutövning mot enskilda är huvudsakligen bygg- 
och miljötillsynsnämnden samt socialnämnden. 

Bygg- och miljötillsynsnämndens protokoll innehåller många personuppgifter då 
besluten rör myndighetsutövning mot enskild. De uppgifter som är vanligt 
förekommande är namn på den som är part i ärendet samt fastighetsbeteckning och 
adress, men även personnummer kan förekomma. Protokollen omfattar bland annat 
ärenden av känsligare natur, såsom utdömanden av viten samt beslut där känsliga 
personuppgifter kan förekomma, exempelvis beslut gällande ovårdade tomter. 

I socialnämndens beslut gällande ansökningar om alkoholtillstånd samt tillstånd för 
handel med tobaksvaror så är det uppgifter om ägaren som ansökt om tillstånd som 
finns i handlingarna. Det är ägaren, inte verksamheten som granskas och vars 
lämplighet att bedriva denna verksamhet som bedöms av nämnd. Underlaget till 
beslutet kan då innehålla uppgifter som är känsliga rörande den person som ansökt 
om tillstånd. Socialnämndens beslut gällande individärenden publiceras inte på 
webben då de innehåller känsliga personuppgifter som dessutom omfattas av 
sekretess.

En förutsättning för att personuppgifterna överhuvudtaget ska kunna publiceras på 
webben är, förutom att publiceringen ska vara nödvändig, att det finns en rättslig 
grund för publicering av uppgifterna (se även kommunens riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webpublicering).

Kansliets bedömning
När det gäller publicering av beslut i protokoll innehållandes personuppgifter som rör 
myndighetsutövning mot enskild kan kansliet inte påvisa att publiceringen är 
nödvändig. Kansliet kan inte heller hänvisa till rättslig grund – att uppgiften är av 
allmänt intresse. Detta gäller alla beslut som berör myndighetsutövning mot enskild. 
Då beslutet redan idag expedieras till de som är berörda bedömer kansliet att det är 
ett försumbart ingrepp i kommunens öppenhet att inte publicera denna typ av beslut. 
För övriga intresserade finns protokollen tillgängliga i sin helhet om man kontaktar 
kommunstyrelsens kansli.

Grundprincipen är således att hela protokollet publiceras, dock återfinns paragrafer 
som berör myndighetsutövning mot enskild endast med som rubrik. I rubriken 
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gällande bygglovsärenden/miljöärenden bedömer kansliet att fastighetsbeteckningen 
ska stå med då lokaliseringen av myndighetsbeslut är en viktig uppgift inte bara för 
beslutet utan även för invånarnas intresse. Uppgiften om lokalisering är också viktig 
vid ett ställningstagande om man vill ta del av beslutet i sin helhet eller inte. 

I de fall som någon har ansökningar om alkoholtillstånd samt tillstånd för handel med 
tobaksvaror så publiceras inte beslutet utan enbart rubrik eftersom det i 
ansökningsförfarandet ingår att utreda bolagets ägare och deras personliga 
förhållanden. I rubriken ska verksamhetens namn stå, inte namnet på ägaren.

Myndighetsutövning som inte är mot enskild bedöms däremot ha ett allmänt intresse. 
Detta gäller exempelvis ärenden där kommunen eller företag står som part. 
Personuppgifter i dessa beslut bedöms dessutom inte som känsliga ur ett 
integritetsperspektiv. Som grund publiceras alltså dessa beslut i sin helhet, med 
undantag för eventuellt förekommande personnummer. 

Rutin
Rutinen gäller för både publicering av kallelser och protokoll.

I de fall ärendet berör myndighetsutövning mot enskild och tjänsteskrivelse/punkt i 
kallelse/protokoll innehåller personuppgifter så tas all text förutom rubriken bort. 
Lägg in följande text under Sammanfattning:

”Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på 
www.vallentuna.se då det inte bedöms vara förenligt med 
dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i sin helhet kontakta 
registrator.”

Handlingar tillhörande dessa ärenden publiceras inte heller på hemsidan.

http://www.vallentuna.se/
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