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personinformation på webbsidor; m.m.
I detta cirkuklär behandlas vissa frågor om personuppgiftslagens övergångsbestämmelser, om personuppgiftslagen och öppenheten och om ändringar i
personuppgiftsförordningen.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör
När personuppgiftslagen (1998:204, PuL) trädde i kraft den 24 oktober 1998
innehöll lagen övergångsbestämmelser som innebar att för behandling av
personuppgifter som hade påbörjats före lagens ikraftträdande eller behandling som utfördes för ett visst ändamål om behandling för ändamålet påbörjats före ikraftträdandet skulle datalagen (DL) fortsätta att gälla under en
treårig övergångsperiod. En stor del av personuppgiftsbehandlingen inom
kommunsektorn kunde därför fortsätta med stöd av DL. När övergångsreglerna upphör den 30 september 2001 kommer DL att upphöra helt. Datainspektionens (DI) tillståndsbeslut, andra beslut och föreskrifter som meddelats med stöd av DL upphör också automatiskt.
PuL omfattar även manuell behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier. För sådana s.k. manuella register som inrättats före den 24 oktober
1998 gäller en övergångstid till 1 oktober 2007.
I bifogade promemoria lämnas i avsnitt 1 synpunkter på vad kommunerna
bör beakta när de ska anpassa de verksamheter som ägt rum med stöd av
PuL:s övergångsbestämmelser till den omständigheten att PuL från den
1 oktober i princip gäller fullt ut.
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Personuppgiftslagen och öppenheten
I avsnitt 2 i bifogade promemoria redovisas två rättsfall som belyser
förhållandet mellan offentlighetsprincipen, PuL och sekretesslagen. Där
behandlas också kommunernas personinformation på webbsidor.

Ändringar i personuppgiftsförordningen
I avsnitt 3 i promemorian redogörs för vissa ändringar i personuppgiftsförordningen som innebär att myndigheter vid ärendehandläggning medges
undantag från förbudet i 13 § PuL mot behandling av känsliga personuppgifter, om uppgifterna lagras i löpande text.

Mer information
Av promemorian framgår att Datainspektionen gett ut informationsblad och
allmänna råd. Dessa finns att hämta på www.datainspektionen.se. Svenska
Kommunförbundets cirkulär finns på www.svekom.se.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan besvaras i första hand av
förbundsjuristen Staffan Wikell tfn 08 452 75 51, e-post
staffan.wikell@svekom.se och i andra hand av övriga jurister på
kommunalrättssektionen. Frågor om arkivering och gallring besvaras av
förste arkivarie Björn Jordell, 08 452 73 88 telefontid endast onsdagar, e-post,
bjorn.jordell@svekom.se
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