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1. Förvaltningsutvecklingen 
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Lexbase 

 







E-förvaltningen 



Behov av kanalstrategier! 

Behov av kanalstrategier! 

Behov av kanalstrategier! 



 Dagens arbetsmiljö 

|  Från bruna tjänstekuvert och gula 
blyertspennor tillhörande Statsverket… 

till 

|  ”BYOD” 
{  Bring Your Own Device 

@ 
@@ @ 
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Exempel 

sms-meddelanden 
{  Ingen skarp gränsdragning mellan privata 

mobiler och tjänstemobiler 
|  Kammarrätten i Sundsvall, dom 30 april 2009,      

mål nr 195-09 

|  Se även Kammarrätten i Göteborg, dom 8 april 
2014, mål nr 6457-13 



| E-delegationens vägledningar m.m. 
{  Sociala medier 
{  Direktåtkomst och utlämnande på medium för 

automatiserad behandling 
{  Elektroniska original, kopior och avskrifter 
{  Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling 

inom e-förvaltningen 
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|  SOU 2014:39 
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt,  
Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service 

|  SOU 2014:75 
{  Automatiserade beslut - färre regler ge tydligare reglering 

|  SOU 2015:66 
{  En förvaltning som håller ihop 
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2. Offentlighet och 

sekretess 
 



Tre centrala insynsrätter 

|  Offentlighetsprincipen 
{  Handlingsoffentligheten                                              

 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) 

|  Partsinsyn 
{  Parters rätt att få del av uppgifter                              

16 § förvaltningslagen (FL) 

|  Rätt till registerutdrag m.m. 
{  Information som självmant eller efter ansökan skall 

lämnas till den registrerade i samband med 
behandling av personuppgifter,                             

23-27 §§ personuppgiftslagen (PUL) 
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Allmän handling 
1  Handling/ 

upptagning för automatiserad behandling 

  - Färdig elektronisk handling 
 - Uppgiftssammanställning 

2 Förvaras hos myndighet 
 tillgänglig 
 med tekniskt hjälpmedel som 
 myndigheten själv utnyttjar 
 för överföring till läsbar form 

3 (a) är inkommen TF 2:6 
 tillgänglig 
 med tekniskt hjälpmedel som 
 myndigheten själv utnyttjar 
 för överföring till läsbar form   

eller 
(b) är upprättad TF 2:7 
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Rutinbetonade åtgärder 



Elektroniskt förda  
kalendrar 



Så kallat 
”arbetsmaterial” 

TF 2:9 
Minnesanteckning (med ärendeanknytning) 

{  Blir dock allmän handling om: 
{  expedieras eller 

{  tillför sakuppgifter till ärende som 
minnesanteckningen hör till eller 

{  omhändertas för arkivering 

|  Mellanprodukter (utkast, koncept till beslut) 

{  Blir dock allmän handling om  
{  expedieras eller 

{  omhändertas för arkivering 

Aktiv åtgärd: 
RÅ 1999 ref. 36 



Intern e-post 
- när inte färdigställd handling 

|  Högsta förvaltningsdomstolens dom                 
den 27 december 2013 I mål nr. 5339-13 

{  Intern e-postutväxling hos Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH) 

|  Ingen ärendeanknytning 

|  Skickats mellan befattningshavare inom samma 
myndighet 

{  Enbart det förhållandet att ett e-postmeddelande 
skickats mellan tjänsteman inom en myndighet 
kan enligt HFD inte anses utgöra en sådan åtgärd 
som medför att handlingen är att anses som 
färdigställd i den mening som avses i 2 kap. 7 § 
första tycket TF. 



Forts. undantag från handlingsoffentlighet  

10 §  

Handling som förvaras hos en myndighet endast 
som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring 
för annans räkning anses inte som allmän handling 
hos den myndigheten. 
 

Som allmän handling anses inte handling som en 
myndighet förvarar endast i syfte att kunna 
återskapa information som har gått förlorad i en 
myndighets ordinarie system för automatiserad 
behandling av information (säkerhetskopia).       
Lag (2010:1342). 



Högsta förvaltningsdomstolen  
 

Fråga: Om en handling omfattas av 
tryckfrihetsförordningens undantag för 
säkerhetskopior när originalhandlingen har 
raderats 

|  Beslut 2015-06-26 i mål nr. 6304-14 

|  Beslut 2015-06-26 i mål nr. 6644-14 



Utlämnande av allmän handling  

|  Huvudregeln (2 kap. 12 §1 st.): 
{  Genast eller så snart det är möjligt… 

{  På stället… 

{  Utan avgift… 
|  Rätt att skyndsamt få kopia mot fastställd avgift 

|  Ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i 
elektronisk form 

{  Offentliga delar ska göras tillgängliga… 
 



Avgift för handling i digitalt format: 
4 § p. 8 avgiftsförordningen (1992:191) 



Upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 4 § OSL 

Utlämnande av uppgift 

|  4 § En myndighet ska på begäran av en 
enskild lämna uppgift ur en allmän handling 
som förvaras hos myndigheten, om inte 
uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle 
hindra arbetets behöriga gång. 

{  JO-beslut 31 mars 2014, dnr. 1874-2013 

Kritik för uttag av avgift för sökningar i 
verksamhetsstödet Vera 



Sekretess 
  

 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
 En allmän handling kan vara antingen 
offentlig eller hemlig genom att innehålla 
sekretesskyddade uppgifter 
 

 
 Observera sekretessens  

- föremål 
- räckvidd 
- styrka  
      absolut sekretess,  

        rakt skaderekvisit, omvänt skaderekvisit 
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 PuL som grund för sekretess 
21 kap. 7 § OSL 

 Sekretess gäller för personuppgift om det 
kan antas att ett utlämnande skulle 
medföra att uppgiften behandlas i strid 
med personuppgiftslagen (1998:204)   

Ur praxis 



HFD 2014 ref. 66 
 

21 kap. 7 § OSL är inte tillämplig när den 
personuppgiftsansvarige inte är etablerad i Sverige. 

 
Accurate Care AS begärde hos Socialstyrelsen att från 
myndighetens register få ut uppgifter om namn samt datum för 
utfärdande och upphörande av legitimation avseende samtliga 
legitimerade sjuksköterskor. 

 

Syftet var att använda uppgifterna för legitimationskontroll och 
uppdatering av en databas.  
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RÅ 2002 ref. 54  
{  CSN måste lämna ut sitt register över studielåntagare till 

företag (Mecenat AB). 
|  Aktuella personuppgifter:  listor med namn, adress och postadress 

avseende studiestödsmottagare på universitets- och högskolenivå 

|  Syftet med behandlingen: distribution av ett av bolaget framtaget 
rabattkort för studenter 

|  CSN och kammarrätten avslog bolagets begäran.  

|  Regeringsrätten biföll: 

{  begränsad icke integritetskränkande marknadsföring 
(ett utskick per termin) 

{  Inte känsliga personuppgifter 

{  Bolagets kommersiella intresse vägde tyngre än det 
motstående integritetsintresset (jfr. 10 § PUL) 

Utlämning av CSN:s register över 
studielåntagare för direkt marknadsföring 



Några JO-beslut 
|  2014-09-09, Dnr 3032-2011 

{  Allvarlig kritik mot vissa vårdgivare inom dels 
Västar Götalandsregionen, dels Stockholms läns 
landsting för att man har ingått avtal om 
journalföring med ett företag trots att detta inte 
varit  förenligt med regelverket om sekretess inom 
hälso- och sjukvården 

|  2014-07-10, Dnr. 180-2014 
{  Kritik mot Kommunstyrelsen i Kalmar kommun för 

ett beslut om att inte handlägga framställningar 
om handlingsutlämnande från en viss person 
m.m. 

|  2013-02-22, Dnr. 446-2012 

|  Skyldighet att ta emot ljudfiler via e-post 



3. Arkivering & gallring 



|  Utgångspunkter 
{  Allmänna handlingar ska som 

huvudregel bevaras 
{  Principiell registreringsskyldighet 
{  Gallring och rensning nödvändigt 





Generell registreringsskyldighet 
5 kap 1 § OSL 

  

Huvudregel:  

|  Allmänna handlingar ska registreras  

 Undantag: 

|  Tillräckligt att en myndighet registrerar 
upptagningar för automatiserad behandling 

|  Handlingar som inte omfattas av sekretess kan 
hållas ordnade så att insyn kan ske utan 
svårigheter 

|  Handlingar av ringa betydelse behöver varken 
registreras eller hållas ordnad 
 
 



Vad är gallring?  
§  Att förstöra allmänna handlingar 
eller  
§  uppgifter i allmänna handlingar 

genom exempelvis: 
§  överföring till annan databärare 
§  förlust av möjliga 

informationssammanställningar 
§  förlust av sökmöjligheter 
§  förlust av möjligheter att fastställa 

informationens autenticitet 



 Exempelvis RA-FS 1997:6: 

 Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse får gallras 
under förutsättning att 

   allmänhetens insynsrätt inte åsidosätts  

 och  

  att handlingarna bedöms sakna värde för 
 rättskipning, förvaltning och forskning 

 

 Tillämpas bl.a. på spam 

 Gallring förutsätter stöd i författning 
och myndighetsbeslut 



Arkivfunktionen:  
Några utgångspunkter av betydelse för  

rättsliga bedömningar 
|  Vad som konstituerar arkiv respektive utgör arkivering har 

betydelse för när arkivering anses ske. 
{  rättsliga konsekvenser  

Handlingsoffentlighet 

|  Register som förs fortlöpande (2 kap. 7 § 2 st. p.1) 

|  Omhändertagande för arkivering (upprättande) 
{  Minnesanteckning (med ärendeanknytning) 

{  Mellanprodukter  

(2 kap. 9 § TF) 

Integritetsskydd 

|  Utplånande av personuppgifter kan följa av PUL före arkivering 
(8 § PUL) 

God förvaltning 

|  Uppfyllande av god offentlighetsstruktur 

(4 kap. 1 § OSL) 

 



3 § arkivförordningen 

|  Allmänna handlingar med ärendeanknytning ska 
arkiveras när ärendet har slutbehandlats 
{  I samband med detta ska en bedömning görs 

avseende omhändertagande av minnesanteckningar 
respektive mellanprodukter (2 kap. 9 § TF) 

|  Allmänna handlingar utan ärendeanknytning ska 
arkiveras så snart de har justerats av myndigheten 
eller på annat sätt färdigställts. 

|  Varje införd anteckning i register som förs 
fortlöpande, dvs. diarier, journaler och andra 
förteckningar, blir arkiverad på en gång   
{  En införd anteckning blir omedelbart upprättad  

|  Inkommande handlingar 
{  Ingen särskild reglering 

|  I praktiken gallring eller arkivering 



| Systemintegration 
{ Diarieföring, registrering 
{ Dokument- och ärendehantering 
{ Arkivering 



| 2 kap. 18 § TF: 

Grundläggande bestämmelser 
om hur allmänna handlingar 
ska bevaras samt om gallring 
och annat avhändande av 
sådana handlingar meddelas i 
lag 
 

| 2 kap. 9 § TF 

…tages om hand för arkivering 

| Arkivlagen 

| 3 § ArkivL 

… som myndigheten beslutar ska 
tas om hand för arkivering 

| 10 § ArkivL 

| 6 § p. 5 ArkivL 

Gallring 

Några samband  
 

TF ArkivL 



OSL 

| 4 kap. 1 § OSL 

{ God offentlighetsstruktur 

| 4 kap. 2 § OSL 

{ Beskrivning av en myndighets 
allmänna handlingar 

| 4 kap. 4 § OSL 

{ Hänsyn till arkivvården,  

     gallring m.m. 

| 5 kap. 1-3 §§ OSL 

{ Registrering av allmänna 
handlingar och 
sekretessmarkering 

 

| 4-6 §§ ArkivL 

{ Arkivvården 

| Arkivlagens samtliga 

   bestämmelser 

 

 



 
 

4. Integritetsskydd 
 

- vid behandling av personuppgifter 
 



Utvecklingen inom EU 
|  Förändring av dataskyddsdirektivet

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning          
KOM (2012) 11 slutlig

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(allmän uppgiftsskyddsförordning)          

(COM(2012)0011– C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)

{  Övergripande syfte
|  Stärkt integritetsskydd, ökad harmonisering, minskad 

byråkratisering, bättre teknisk anpassning
 



{  Allmänna reflektioner 
|  Förordning  

|  Komplexitet & omfattning 

|  Tillsynsmyndighetens roll 

|  ”Rätten att bli bortglömd”, ”dataportabilitet” m.m. 

 
{  Konsekvenser för svensk rätt 

|  Offentlighetsprincipen? 

|  Missbruksmodellen? 

|  Registerlagstiftning? 
 

 





Förslag: Myndighetsdatalag 
|  Informationshanteringsutredningens 

slutbetänkande SOU 2015:39 
{  Ett slags ”myndighets-PuL” 

|  Föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 

|  Undantaget: 

{  En myndighets administrativa verksamhet 

{  En myndighets verksamhet som personuppgiftsbiträde 

{  Brottsbekämpande verksamhet 

|  Om inte annat anges har myndighetsdatalagen företräde 
framför PuL 

{  Ingen motsvarighet till missbruksregeln i 5 a § PuL 
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|  Tydliggörande av personuppgiftsansvar vid 
direktåtkomst respektive annat utlämnande i 
elektronisk form 

|  Tillåten behandling utan samtycke 

|  Behandling av särskilda kategorier av 
personuppgifter 

|  Säkerheten vid behandling central 

|  Samt bestämmelser om bl.a. 
{  Överföring till tredjeland 

{  Anlitande av personuppgiftsbiträde 

{  Förteckningsskyldighet 

{  Undantag från informationsskyldigheten 

{  Rättelseskyldighet 

{  Tillsynsmyndighetens befogenheter 

{  Normgivningsbemyndiganden  

{  Utrymmet för överklaganden 
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Checklista för tillämpningen av   
personuppgiftslagen (PuL) 

(a) Är PuL tillämplig? 
 Hanterings- eller missbruksmodellen 
 Registerförfattningar 

(b)  Är personuppgiftsbehandlingen tillåten? 

(c)  Är en sårbarhets- och säkerhetsanalys 
genomförd? 

(d)  Finns insikt om ansvar och sanktioner? 

(e)  Hur uppfylls informationsskyldigheten? 

(f)  Finns administrativ beredskap för 
personuppgiftsbehandlingen? 



Undantag för behandling av  
personuppgifter i  

ostrukturerat material 

5 a § Bestämmelserna i 9, 10, 13-19, 21-26, 28, 33, 
34 och 42 §§ behöver inte tillämpas på 
behandling av personuppgifter som inte ingår i 
eller är avsedda att ingå i en samling av 
personuppgifter som har strukturerats för att 
påtagligt underlätta sökning efter eller 
sammanställning av personuppgifter. 
   Sådan behandling som avses i första stycket 
får inte utföras, om den innebär en kränkning 
av den registrerades personliga integritet.    
(Lag 2006:398) 



 Att inte kränka den registrerades personlig 
integritet 
 5 a §PUL 

 
{  Behandla inte personuppgifter för otillbörliga syften, 

såsom förföljelse eller skandalisering  
{  Samla inte utan godtagbara skäl en stor mängd 

uppgifter om en person  
{  Rätta personuppgifter som visar sig vara felaktiga 

eller missvisande  
{  Förtala eller  förolämpa inte någon annan  
{  Bryt inte mot tystnadsplikt 



Många gånger behov av avvägningar  
mellan olika intressen… 



Tolkningen av PuL varierar… 



Bakgrundsundersökningar 

HFD 2015 ref. 3 



Publicering av uppropslistor 
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Högsta förvaltningsdomstolens  
HFD 2012 ref. 21  

|  Försäkringskassans sms-tjänst 

{  Fråga om personuppgiftsansvarets räckvidd 

|  Särskild vad gäller skyldigheten att göra en 
riskanalys i syfte att kunna vidta nödvändig 
(tekniska och organisatoriska) 
säkerhetsåtgärder 



Om forskning (19 §) 
(reglerar även statistik) 

|  Krav på etikprövning 

|  Etikprövningslagen (2003:460) tillämplig 
oberoende av personuppgiftslagens 
tillämplighet 
{  Kategoriseringen i PuL av känsliga 

personuppgifter respektive uppgifter om 
lagöverträdelser m.m. styr om EPL blir 
tillämplig 

|  Givet att fråga om ”forskning” etc. 

|  Inverkan av PuL:s tillämplighet (i övrigt) 
{  Informationsskyldighet 

{  Säkerhetsåtgärder 

{  Missbruksregeln 



|  Notera EPL:s och PuL:s subsidiaritet i förhållande 
till annan författning? 

|  Rättslig grund för behandling 

{  15 § - samtycke krävs 

Känsliga personuppgifter får behandlas, om den 
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till 
behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort 
uppgifterna.  

{  19 § - samtycke krävs inte  

Känsliga personuppgifter får behandlas för 
forskningsändamål om behandlingen godkänts 
enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor. 
 



-  Vad är ”vidareutnyttjande”? 
-  Den bakomliggande idén 
-  Lagstiftningen och aktuella rättsområden 

-  Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från 
den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) 

-  PSI-direktivet 2003/98/EG (Public Sector Information 
-  I praktiken… 
-  Mer information 

-  E-delegationens vägledning 
 

5. Vidareutnyttjande av myndighetsinformation 
(PSI: Public Sector Information) 















Vikten av att identifiera och fastställda 
 
- Vem och vilka är rättshavare? 
- Vad omfattar upphovsrätten? 
- Hur får respektive måste upphovsrätten hanteras? 
- Hur får tredje man använda material som finns hos 
myndigheter? 

6. Kort om upphovsrätt hos 
myndigheter 



Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk 
•  Skyddsobjekt 

•  Litterära och konstnärliga verk (1 § URL) 
•  Närstående rättigheter (5 kap. URL) 

•  Undantag 
•  Myndigheters författningar, beslut, yttranden och officiella 

översättningar av dessa m.m. 
•  Vad skyddas? 

•  Utformningen av en idé/representation av fakta 
•  Förutsätter viss verkshöjd 

•  Originalitet/kreativitet 
•  Hur uppstår skydd? 

•  Automatiskt  
•  Inga formkrav på registrering eller användning av ©  

 



Vad upphovsrätten omfattar 
 

•  Ekonomisk rätt (1 kap. 2 § URL) 
•  Exemplarframställning 
•  Tillgängliggörande för allmänheten 

•  Ideell rätt (1 kap. 3 § URL) 
•  Namngivelserätt (god sed) 
•  Respekträtt 

•  Kränkande ändringar 
•  Kränkande sammanhang 

 
 



Allmänna handlingar och upphovsrätt 
 

•  Inkomna handlingar  
•  Omfattas av upphovsrätt 

•  Ex. brev, rapporter, tabeller, ritningar etc. 

•  Upprättade handlingar 
•  Inget eller fullt upphovsrättsligt skydd (9 § URL) 

 
 
Inskränkningar 

 - För upphovsrättsligt skyddad allmän handling finns vissa 
 inskränkningar i den ekonomiska rätten (26-26 b §§ URL) 

 
 - Upphovsmannens ideella rätt ska dock alltid iakttas   
 (3, 11 §§ URL) 

 



Skilj mellan utlämnande av allmän 
handling som omfattas av upphovsrätt 
och användningen av verket därefter 

 - upphovsrätten kvarstår 
 
 

Huvudregel 
Allmän handling ska lämnas ut oavsett eventuellt upphovsrättsligt 
skydd (1 kap. 8 § TF, 26 b § URL)  
 
Undantag 
Under vissa omständigheter kan upphovsrättsligt skyddade verk 
omfattas av sekretesskydd 
(31 kap. 23 § OSL) 
 

 Jfr. RÅ 1998 ref. 42 - Scientolog-fallet 
 

 Se vidare Konstitutionsutskottets betänkande 
 2012/13_KU11, Upphovsrätt och handlingsoffentlighet 

 
 



-  Begäran hos Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 
att ur det studieadministrativa systemet Fastreg få del av dels 
dokumentation av databasens struktur, dels själva datorprogrammet i 
källkod 

Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) fann att 
handlingarna skulle lämnas ut i det s.k. Fastreg-fallet skulle lämnas ut 
RÅ 2004 ref 74 
- Det förhållandet att programmet i ett fall har sålts till en annan högskola 
och att ytterligare sådan försäljning kan komma att ske i syfte att skaffa 
institutionen bidrag till sina utvecklingskostnader för programmet innebär 
enligt Regeringsrättens mening inte att universitetet kan anses ägna sig åt 
affärsdrivande verksamhet bestående i försäljning av datorprogram 
 
- Observera: 

 - Inget krav på tillhandahållande i elektronisk form 
 Utlämnandet skedde i form av papperskopior mot fastställd avgift 

Upphovsrätten till datorprogrammet kvarstår efter utlämnandet 

Fastreg-fallet 



7. Ärendehandläggning och beslutsfattande 

Förvaltningslagsutredningen                                  
En ny förvaltningslag, SOU 2010:29  

Tillgänglighet 

6 § En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda. Om 
särskilda tider för att ta emot besök och telefonsamtal är bestämda, ska 
allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt. 

Myndigheten ska på lämpligt sätt anvisa den e-postadress eller annat 
elektroniskt mottagningsställe dit meddelanden kan sändas. Har ett 
meddelande anlänt till det anvisade mottagningsstället, ska 
myndigheten, om inte särskilt hinder möter, underrätta avsändaren om 
detta och samtidigt ange tidpunkten för mottagandet. Om 
meddelandet eller bifogat material helt eller delvis inte har kunnat 
uppfattas, ska avsändaren underrättas även om det. 

Fortfarande aktuellt 



Fastställande av ankomstdagen 
18 § En handling är inkommen till en myndighet den 
dag den anlänt till myndigheten eller kommit en 
behörig tjänsteman till handa. 

När en handling genom en postförsändelse eller en avi 
om betald postförsändelse som innehåller handlingen 
anlänt till en myndighet eller kommit en behörig 
tjänsteman till handa viss dag, ska handlingen anses ha 
kommit in närmast föregående arbetsdag. 

En handling som finns i en myndighets brevlåda när 
myndigheten tömmer den första gången viss dag, ska 
anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag. 

En handling som sänts till ett anvisat elektroniskt 
mottagningsställe, ska anses ha kommit in när den 
tagits emot där. 

Förslaget forts. 
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§ 
§ § 

§ 

 
Myndigheters serviceskyldighet 

 
• Upplysningsskyldighet  
• Skyldighet att ta emot besök och 

telefonsamtal   
 
• Myndigheterna skall också se till att det är 

möjligt för enskilda att kontakta dem med 
hjälp av telefax och elektronisk post och att 
svar kan lämnas på samma sätt  



77 

n  Samverkan mellan myndigheter 
n  Allmänna krav på handläggningen av 

ärenden 
n  Myndighetens utredningsansvar 

n  Inkommande handlingar 
n  Anteckning av uppgifter 
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|  Partsinsyn och kommunikation 
|  Sakutredningsuppgifter eller uppgifter som hör till rättsutredningen 

|  Motivering av beslut 
{  Vad karaktäriserar ett beslut (jfr. allmänna uttalanden) 

|  Skriftligt  

|  Meningsyttring 

|  Verkningar 

|  Gälla framåt 

|  Underrättelse om beslut 

{  Via e-post, webb 

|  Överklagande, rättelse och omprövning 

{  Ansvar för länkar 
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Olivoljemålet RÅ 2004 ref. 8 

|  Avsåg	  skrivelse	  kompletterad	  med	  pressmeddelande	  på	  
Livsmedelsverkets	  hemsida	  

{  Ur	  hälsosynpunkt	  skadliga	  substanser	  i	  livsmedelsoljor	  

{  Produkterna	  slutade	  saluföras,	  minskade	  intäkter	  för	  
producenterna	  

{  Möjligheten	  att	  få	  publiceringen	  på	  hemsidan	  rättsligt	  prövad?	  

|  Överklagbart	  förvaltningsbeslut	  då	  ej	  ”ren	  information”	  	  

{  Ingen	  avgörande	  betydelse	  att	  rubricerad	  som	  
”Information”	  och	  ej	  undertecknat	  	  

•  Regeringsrätten	  undanröjde	  Livsmedelsverkets	  beslut	  som	  
ansågs	  innefatta	  ett	  kompetensöverskridande	  



Dokumentationsskyldighet  
4 kap 3 § OSL 

 Om en myndighet för handläggning av ett mål 
eller ärende använder sig av en upptagning 
för automatiserad behandling, ska 
upptagningen tillföras handlingarna i målet 
eller ärendet i läsbar form, om det inte finns 
särskilda skäl mot det. 
 



8. Informationssäkerhet 

� Utred vad det finns för legala krav på tekniska och 
organisatoriska skyddsåtgärder  

�  Tydliggör begreppsanvändningen i syfte att undvika 
missförstånd mellan jurister och tekniker 

�  Centrala begrepp: 

�  konfidentialitet; skilj mellan skydd av företagshemligheter, 
sekretess och tystnadsplikt 

�  riktighet (integritet) 

�  kontroll av datas riktighet, dvs. kontroll av att data 
inte har förvanskats 

�  skydd av datas riktighet, dvs. skydd mot förvanskning 
av data  

�  tillgänglighet; skilj mellan bl.a. författningsreglerade krav 
på tillgänglighet och kontraktuellt överenskomna 



Teknikneutral lagstiftning 

|  Med elektroniskt dokument avses en upptagning som 
har gjorts med hjälp av automatisk databehandling och 
vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett 
visst tekniskt förfarande.  

{  En legaldefinition som återfinns i ett femtiotal 
författningar, dock generellt infört 



Exempel på IT-anpassning av regelverk 

| Att elektronisk information kan vara att betrakta som skriftlig 

{ 4 kap 6 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister  

| … ”en skriftlig begäran som överförts elektroniskt på det sätt 
Transportstyrelsen föreskriver” 

| Att undertecknande kan ske elektroniskt 

{ 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554)  

| elektroniskt upprättade årsredovisningar ska undertecknas 
med avancerad elektronisk signatur.  

{ 1 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)  

| tillåter användning av avancerade elektroniska signaturer 
vid undertecknande av handlingar 



Formkrav 
Ds 2003:29 

Formel Formkrav och elektronisk kommunikation 
 

|  Rör det sig om ett formkrav? 

|  Om så, vem råder över detta? 

|  Vad är det för verksamhet 
{  Myndighetsutövning 

{  Annan ärendehandläggning 

{  Service 

{  Affärsverksamhet 

|  Skilj mellan olika formkrav 
{  Skriftlighet 

{  Undertecknande 

|  Följ utvecklingen! 



Aktuellt… 

|  Elektroniskt underskrivna handlingar, Riksarkivet, 
Rapport 2006:1   

{  http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/
Filer/elektroniskt-underskrivna-handlingar.pdf  



Cecilia Magnusson Sjöberg 15-11-18 86 

eIDAS-förordningen 
electronic identification and trust services for 
electronic transactions in the internal market 



Cecilia Magnusson Sjöberg 15-11-18 87 



Cecilia Magnusson Sjöberg 15-11-18 88 

http://www.elegnamnden.se/fragorsvar4.5a85666214dbad743ff81ed.html 



Cecilia Magnusson Sjöberg 15-11-18 89 













 
9. Sociala medier  

 





TF 

OSL 

ArkivLL 

PuL 

FL BBS-
lagen 

BrB 

URL 

§§§ 

Regelfloran 



Datainspektionens bedömning 
   Kommuner, myndigheter och företag som använder sig av 

bloggar, Facebook m.m. har ett ansvar för personuppgifter 
som både man själv och andra publicerar på sidan och 
måste ha rutiner för att ta bort personuppgifter som är 
kränkande.  

 

|  Vid sidan av organisationens ansvar har också den som 
skrivit inlägget ett ansvar. 

|  Personuppgiftsansvaret för Twitter omfattar däremot bara 
det man själv skriver, inte kommentarer som ”följare" 
lämnar. 

|  Vanligen är den s.k. missbruksreglen tillämplig               
(5 a § PUL) 
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� Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 
� Arbetsmiljöverkets användning av Facebook  

    Beslut 2010-07-02, dnr 686-2010  

� Katrineholms kommuns användning av s.k. sociala 
medier                                                                                 
Beslut 2010-07-02, dnr 685-2010  

� Aktiebolaget Gröna Lunds Tivolis användning av 
Facebook                
Beslut 2010-07-02, dnr 687-2010  

99 



Vägledningar 
 

{  Datainspektionens informationsblad: 
|  Myndigheter, företag och andra 

organisationers ansvar för personuppgifter i 
sociala medier  

{  E-delegationens  
Riktlinjer för myndigheters användning av sociala 
medier  

 

{  SKL:s checklista för sociala medier 
 

 





10. Molntjänster 
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105 
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Etiketten är inte det viktiga 
utan informationsflödena! 

var hanteras  

vilka data  

av vem  

på vilket sätt? 

 



Skilj mellan 
{  Driftsorienterade molntjänster 

|  Ex. för masshantering av ekonomiska 
transaktioner 

{  Applikationsorienterade molntjänster 
|  Ex. kontorsrelaterad kommunikation 
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Sekretess 
10 kap. 2 § OSL 

Nödvändigt utlämnande 

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till 
en enskild eller till en annan myndighet, om det 
är nödvändigt för att den utlämnande 
myndigheten ska kunna fullgöra sinverksamhet. 
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Att särskilt PuL-säkra i molnet 

  Rollfördelning 
Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde m.fl. 

  Tredjelandsöverföringar 
Adekvat skyddsnivå 

  Informationsskyldigheten 
  Självmant och efter ansökan 

  Säkerhetsåtgärder 
Tekniska, organisatoriska 

  Biträdesavtal  









Till sist 

Arbeta proaktivt! 

Samverka över yrkesroller 
{  Företrädare för och experter på  

|  Sakverksamheten 
|  Teknik, organisation och juridik 

{  Jurister, registratorer, arkivarier, 
säkerhetsspecialister, it-arkitekter, 
verksamhetsutvecklare m.fl. 

 


