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Datainspektionens beslut 

AB Landskronahem har behandlat känsliga personuppgifter i strid med 13 § 

personuppgiftslagen. 

 

AB Landskronahems personuppgiftsbehandling har stått i strid med kravet på 

god sed i 9 § punkt b) personuppgiftslagen genom att behandlingen av käns-

liga personuppgifter inte stått i överensstämmelse med vad som föreskrivs i 

branschöverenskommelsen ”Behandling av personuppgifter, inklusive kame-

raövervakning, vid uthyrning av bostäder”. 

 

Datainspektionen förutsätter att AB Landskronahem fortsätter det arbete som 

påbörjats i syfte att förhindra att personuppgifter fortsättningsvis behandlas i 

strid med 13 § personuppgiftslagen och branschöverenskommelsen. 

 

Ärendet avslutas. 

Redogörelse för tillsynsärendet 

Datainspektionen har via media fått indikationer på att kommunala bostads-

bolag, bl.a. AB Landskronahem (bolaget), behandlar personuppgifter om hy-

resgäster på ett sätt som strider mot bestämmelserna i personuppgiftslagen. 

De uppgifter som bolaget registrerat om hyresgästerna har enligt uppgift varit 

känsliga personuppgifter, enligt 13 § personuppgiftslagen. 

 

Datainspektionen har inlett tillsyn mot bolaget, som har yttrat sig. I yttrandet 

anförs i huvudsak följande: 
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Allmänt 

Bolaget äger och förvaltar ca 4 000 bostadshyreslägenheter. Bolaget använder 

sig sedan 2005 av fastighetssystemet Fast2 för att kunna fullgöra de hyresavtal 

som ingåtts med hyresgästerna. Systemet utgör ett verktyg för administration 

av uthyrning, hyresdebitering, hyresbetalning samt teknisk förvaltning av 

lägenheterna. Genom den senaste versionen av Fast2 möjliggörs gallring av 

uppgifter. 

 

Bolaget har ett utsett personuppgiftsombud och har som rutin att samtlig 

nyanställd personal som utbildas i datasystemet samtidigt även utbildas i frå-

gor som rör bland annat hantering av personuppgifter. Bolaget har en policy 

som innebär att bolaget kontinuerligt gör en uppföljning av de anställdas 

kompetens vad gäller behandling av information. 

 

Känsliga personuppgifter 

Bolaget är av uppfattningen att man i stort behandlar personuppgifter i enlig-

het med gällande lagstiftning. Det har dock framkommit att man behandlat 

känsliga personuppgifter i några enstaka fall. Dessa uppgifter har rört perso-

ner som är boende hos bolaget, registreringar kring bostadssökande har inte 

förekommit.  

 

Samtliga uppgifter som registrerats har varit av betydelse för bolagets möjlig-

het att ha en god servicenivå gentemot sina boende samt bedriva en bra för-

valtning av sina bostadslägenheter. De känsliga personuppgifter som registre-

rats avser i de allra flesta fall noteringar om orsak till sen hyresbetalning, ex-

empelvis att utebliven hyresbetalning har orsakats av hälsoskäl. Uppgiften har 

registrerats i syfte att skydda den enskilde från att exempelvis bli uppsagd, få 

en betalningsanmärkning eller riskera avhysning samt i syfte att uppmärk-

samma bolagets handläggare på den enskilde hyresgästens särskilda behov 

och boendesituation. Registreringarna har i samtliga fall föregåtts av ett sam-

tal från den boende själv eller från någon till den boende närstående person. 

För handläggning av ärenden där en hyresgäst, hos vilken det förekommer 

sena hyresbetalningar, önskar att få byta lägenhet eller vill beställa tillval till 

sin lägenhet är det av betydelse att känna till orsaken till den sena hyresbetal-

ningen. I sådana fall har notering om orsak till sen hyresbetalning skett i syfte 

att underlätta för den enskilde att kunna få igenom sin önskan. 

 

Bolaget har som policy att informera den enskilde om att man önskar göra en 

notering kring uppgiften, innan registrering sker. Något formaliserat sam-

tycke från den enskilde har dock inte funnits. 

 

Bolaget har registrerat känsliga personuppgifter för att exempelvis skydda 

hyresgästen från juridiska åtgärder vid sen hyresbetalning. I huvudsak har 
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noteringarna avsett två typer av kategorier: antingen noteringar kring hyres-

gästs hyresbetalningar eller noteringar kring hyresgästs störningar i boendet. 

Det har varit nödvändigt för bolaget att behandla uppgifterna för att bolaget 

ska kunna fullgöra sina hyresavtal med de boende samt för att fastställa och 

göra gällande rättsliga anspråk. Bolaget har därmed gjort bedömningen att 

noteringarna varit nödvändiga och att de gjorts med stöd av 16 § c) person-

uppgiftslagen. Bolaget avser att vidta nödvändiga åtgärder för det fall att stö-

det i 16 § c) personuppgiftslagen inte anses vara tillräckligt. 

 

Bolaget har konstaterat att det inte ges några klara direktiv för var gränsen går 

för att kravet på nödvändighet ska vara uppfyllt. Mot bakgrund av detta har 

bolaget således gjort en bedömning i det enskilda fallet och har då, vid regi-

streringstillfällena för de uppgifter som påträffats, bedömt att uppgifterna 

varit nödvändiga och att kravet enligt 16 § c) personuppgiftslagen således har 

varit uppfyllt. 

 

Noteringar kring hyresbetalningar har uteslutande syftat till att ange orsaken 

till sen hyresbetalning. Bolagets syfte med dessa noteringar har dels varit att 

kunna undvika situationer där hyresgästen riskerar att bli föremål för onödiga 

kravåtgärder eller uppsägning, men även för att ha ett relevant underlag för att 

kunna driva in en hyresfordran eller gå vidare med en uppsägning. Registre-

ringen har således haft betydelse för bolagets möjligheter att kunna fastställa, 

göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Noteringar som avser en hyresgästs störningar i boendet har gjorts för att ha 

ett relevant underlag för att eventuellt kunna gå vidare med rättelseanmaning 

och uppsägning av hyresavtalet. Även dessa noteringar har gjorts i syfte att 

kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Bolaget har i 

dessa fall tillämpat branschöverenskommelsen och gjort beskrivningar av 

händelser och iakttagelser. Några kränkande formuleringar har inte före-

kommit. 

 

Behörighet 

Bolaget har 55 fast anställda, vilka alla bedömts ha behov av att ha tillgång till 

Fast2 för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Enligt bolaget har man inte 

begränsat åtkomsten till uppgifterna på så sätt som borde skett, dvs. att endast 

de som behöver uppgiften för att fullgöra sin arbetsuppgift ska ha åtkomst till 

uppgiften. Sådan åtkomstbegränsning har nu genomförts. I övrigt pågår allt-

jämt en omfattande översyn av behörigheten och säkerheten där man går ige-

nom samtlig personals arbetsuppgifter och de program som används, för att 

utreda hur behörigheter på bästa sätt kan begränsas. 
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Gallring 

Bolaget har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att personuppgifter fort-

sättningsvis behandlas i enlighet med lagens bestämmelser och branschöver-

enskommelsen. Efter att man erhållit beslut om gallring från arkivmyndighe-

ten har bolaget, den 27 september 2013, genomfört gallring av de kunder som 

inte varit aktuella de senaste 24 månaderna. Enligt bolagets nya rutiner kom-

mer sådan gallring att genomföras två gånger per år. Nya rutiner har också 

införts avseende noteringar om aktuella kunder. De nya rutinerna innebär att 

Fast2 automatiskt rensar bort uppgift om orsak till betalningsanstånd och 

iakttagelser om störningar avseende en aktuell kund om uppgiften är äldre än 

24 månader.  

 

Samtycke 

Noteringar angående hälsotillstånd kommer fortsättningsvis endast att ske 

efter uttryckligt samtycke från den enskilde. En arbetsgrupp har tagits fram 

för att säkerställa att behandlingen sker med den registrerades samtycke och 

att detta formaliseras på ett bättre sätt. 

 

Utbildning och information till personal 

Bolaget arbetar fram nya rutiner och förtydligande riktlinjer för hur persona-

len på ett rättssäkert sätt ska hantera känslig information i enlighet med gäl-

lande lagstiftning. Bolaget kommer att ha en muntlig genomgång med sina 

anställda under 2014. Genom utbildning av personalen och kontinuerlig upp-

följning och utvärdering kommer bolaget att säkerställa personalens kunskap 

och kompetens. 

 

Personuppgifter om lagöverträdelser 

Uppgifter om lagöverträdelser har inte registrerats om de boende eller de bo-

stadssökande i den mening som avses i 21 § personuppgiftslagen. Även denna 

aspekt kommer dock att belysas vid bolagets fortsatta arbete för att säkerställa 

att registrering av uppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och 

branschöverenskommelsen. 

Skäl för beslutet 

Sammanfattning  

Bolaget har behandlat känsliga personuppgifter i strid med personuppgiftsla-

gen och branschöverenskommelsen. Bolaget har därefter infört nya rutiner i 

syfte att motverka felaktig personuppgiftsbehandling. Utbildning av persona-

len i frågor om känsliga personuppgifter kommer att fortsätta och uppföljning 

av detta kommer att ske. En arbetsgrupp har tillsatts för att säkerställa att be-

handling av känsliga personuppgifter sker med den registrerades samtycke. 

Dialog förs med leverantören av Fast2 för att se över tekniska möjligheter för 

gallring och behörighetsstyrning. Med hänsyn till detta finner Datainspektio-
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nen anledning att anta att bolaget fortsättningsvis kommer att behandla upp-

gifter i enlighet med personuppgiftslagen och branschöverenskommelsen. 

Datainspektionen kan komma att följa upp ärendet vid senare tillfälle. 

 

Känsliga personuppgifter 

Det är enligt 13 § personuppgiftslagen förbjudet att behandla känsliga per-

sonuppgifter, bl.a. uppgift om hälsa och etnicitet. Det är trots förbudet i vissa 

fall tillåtet att behandla känsliga personuppgifter, bl.a. om den registrerade 

lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen, enligt 15 § personuppgifts-

lagen. Att hyresgästen har lämnat information om sin hälsa till bolaget inne-

bär inte att hyresgästen därmed har lämnat sitt uttryckliga samtycke till att 

denna uppgift registreras. 

 

Bolaget har vidare anfört att man registrerat känsliga personuppgifter med 

stöd av undantaget i 16 § punkt c) personuppgiftslagen. Enligt detta undantag 

får känsliga personuppgifter behandlas om behandlingen är nödvändig för att 

rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Bolaget 

har angett att syftet med att registrera känsliga personuppgifter bl.a. har varit 

att undvika onödiga kravåtgärder eller uppsägning, men även för att ha ett 

relevant underlag för att kunna driva in en hyresfordran eller gå vidare med en 

uppsägning.  

 

Datainspektionen har tidigare uttalat att höga krav måste ställas på de situa-

tioner i vilka undantagen tillämpas från de principiella förbud som finns mot 

att behandla känsliga personuppgifter och brottsuppgifter. Uppgifterna måste 

då vara hänförliga till ett konkret rättsligt anspråk och all behandling som 

sker måste vara nödvändig i förhållande till detta anspråk. 

 

Enligt Datainspektionens uppfattning är det inte nödvändigt att behandla en 

uppgift om en hyresgästs hälsa när exempelvis en fordran drivs in. 

 

Datainspektionen konstaterar att bolaget har registrerat känsliga personupp-

gifter om sina hyresgäster utan den registrerades samtycke. Inte heller anses 

bolaget ha stöd för sin registrering av känsliga personuppgifter i 16 § c) per-

sonuppgiftslagen. 

 

Bolaget har därmed behandlat känsliga personuppgifter i strid med 13 § per-

sonuppgiftslagen. 

 

Krav på god sed 

Av 9 § punkt b) personuppgiftslagen framgår att all behandling av person-

uppgifter ska ske i enlighet med god sed. Lagen ger utrymme för branschor-

ganisationer att närmare utforma sådana seder. I syfte att skapa en gemensam 
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god sed för behandling av personuppgifter på bostadshyresmarknaden har 

Fastighetsägarna Sverige och SABO i samarbete med Hyresgästföreningen 

tagit fram en branschöverenskommelse, ”Behandling av personuppgifter, in-

klusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder”. Branschöverens-

kommelsen i sin nuvarande lydelse gäller sedan april 2010. 

 

Det framgår av branschöverenskommelsen (s.7) att undantag från förbudet 

mot att behandla känsliga personuppgifter får göras om behandlingen sker 

med den registrerades samtycke. Vad sedan gäller sättet för inhämtande av 

samtycket sägs följande: 

 

Endast den omständigheten att den registrerade har lämnat en uppgift innebär 

inte att samtycke finns. Samtycket ska vara uttryckligt. I en fastighetsförvalt-

ning bör generellt tillämpas den ordningen att en känslig uppgift aldrig regi-

streras utan skriftligt samtycke. 

 

Av 15 § personuppgiftslagen framgår att ett samtycke ska vara uttryckligt. Ett 

uttryckligt samtycke kan vara såväl skriftligt som muntligt. Branschöverens-

kommelsens krav på att ett samtycke ska vara skriftligt går således längre än 

kraven i 15 § personuppgiftslagen. 

 

Datainspektionen konstaterar att bolaget har behandlat känsliga personupp-

gifter utan att inhämta de registrerades skriftliga samtycke. Bolaget har där-

med behandlat personuppgifter på ett sätt som avviker från vad som före-

skrivs om inhämtande av samtycke i branschöverenskommelsen.  

 

Vad branschöverenskommelsen innehåller om inhämtande av samtycke får 

anses ge uttryck för vad som betraktas som god sed. Bolaget får därmed anses 

ha behandlat personuppgifter i strid med god sed enligt 9 § första stycket 

punkt b) personuppgiftslagen. 

 

Slutsatser  

Bolaget har behandlat personuppgifter i strid med personuppgiftslagen och 

branschöverenskommelsen. 

 

Bolaget har därefter infört nya rutiner i syfte att motverka felaktig personupp-

giftsbehandling. Utbildning av personalen i frågor om känsliga personuppgif-

ter kommer att fortsätta och uppföljning och utvärdering av detta kommer att 

ske. En arbetsgrupp har tillsatts för att säkerställa att behandling av känsliga 

personuppgifter sker med den registrerades samtycke. Utöver detta förs dialog 

med leverantören av Fast2 för att se över möjligheten att löpande gallra inak-

tuella uppgifter samt att se över möjligheten att begränsa de olika behörighe-

terna på lämpligt sätt. 
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Datainspektionen förutsätter att bolagets åtgärder kommer att förhindra att 

personuppgifter fortsättningsvis behandlas i strid med personuppgiftslagen 

och branschöverenskommelsen. Därmed saknas anledning att vidta ytterliga-

re åtgärder med anledning av det inträffade. Ärendet avslutas, men kan kom-

ma att följas upp. 

Hur man överklagar 

Om ni vill överklaga beslutet skall ni skriva till Datainspektionen. Ange i skri-

velsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Inspektio-

nen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick ta del 

av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Datainspektionen sänder 

överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om in-

spektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.  

 

 

 

Camilla Sparr 

 


