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Gatu- och samhällsmiljönämnden

Lukas Ja blonka

Beslut

foi+request-467-be0eb3bb@handlinganse

Handläggare:
My Nordendag

Begäran om att få ut handling
Beslut
Uppsala kommun, genom gatu- och samhällsmiljönämnden, avslår din begäran.

Ärendet
Du har den 25 november 2019, via xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx begärt att få ut
Uppsala kommuns personuppgiftsbiträdesavtal med Zoezi AB.

Skäl för beslutet
Av 2 kap. 4 § första stycket tryckfrihetsfrihetsförordningen (TF) framgår att en handling
är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 § är att anse som inkommen
eller enligt 10 § att anse som upprättad hos myndigheten. En handling anses vara
upprättad antingen när den expedierats eller när ärendet till vilket den hör är
slutbehandlat. Om handlingen inte hör till ett ärende anses handlingen upprättad när
den justerats eller på annat sätt färdigställts.
Personuppgiftsbiträdesavtalet kan inte anses höra till ett ärende som slutbehandlats
av myndigheten. Ärendebegreppet enligt 2 kap. 10 § första stycket, andra meningen TF
bör ha samma innebörd som i förvaltningslagen (2017:900). Till ärenden hör då främst
sådana mellanhavanden med enskilda som mynnar ut i någon form av beslut från
myndighetens sida. Begreppet ärende ska sättas i motsats till faktiskt handlande.
Kännetecknande för ett beslut kan sägas vara att det innefattar ett uttalande,
varigenom myndigheten vill påverka andra förvaltningsorgans eller enskildas
handlande (se Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6484-15, se även Bohlin,
Offentlighetsprincipen, 9 uppl., 2014s. 91 och Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens
grunder, 10 uppl., 2014s. 21).
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Ingående av personuppgiftsbiträdesavtal utgör inget ärende i förvaltningslagens
mening utan är närmast att betrakta som en avtalsrättslig verksamhet för vilket
ärendebegreppet inte aktualiseras (jfr prop. 2016/17:1805. 55 f.).
Frågan är då om personuppgiftsbiträdesavtalet har färdigställts på annat sätt och
därigenom kan anses utgöra en allmän handling. Det aktuella personuppgiftsbiträdesavtalet är ännu inte undertecknat av parterna och handlingen kan därför inte
anses ha färdigställts i tryckfrihetsförordningens mening. Det finns således ingen
allmän handling att lämna ut.

Uppsala, dag som ovan

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

