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bilaga KS 2017/?.07/2

Sammanfattning

Uppdraget

Europeiskaunionenhar enats om en genomgripandedataskydds-
reform som ska vara genomförd under våren 2018.Reformenom-
fattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskydds-
direktiv som behandlar dataskyddet vid bla. brottsbekämpning,
lagföringoch straffverkställighet.En konsekvensavreformenär att
personuppgiftslagenkommer att upphävasoch att all lagstiftning
om personuppgiftsbehandlingbehöverses över och anpassas.

Utredningens uppdrag är att föreslå hur det nya direktivet ska
genomföras i svensk rätt genom en ny ramlagstiftning och att an-
passa registerförfattningarna för myndigheterna i rättskedjan till de
nya förutsättningarna. Utredningen ska också övervägaom det
finns anledning att reglera Säkerhetspolisens personuppgiftsbe-
handling separat.

Brottsdatalagen förutsätter en ny struktur

Idelbetänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29) föreslår utredning-
en en ny lag,brottsdatalagen,som kommeratt fyllaungefärsamma
funktion som personuppgiftslagengör idag i verksamhetsom rör
brottsbekämpning, lagföring, straffverkställighetoch upprätthål-
lande av allmän ordning och säkerhet. I brottsdatalagen finns de
grundläggande bestämmelserna om hur personuppgifter får be-
handlas. Där regleras även personuppgiftsansvarigas skyldigheter,
enskildasrättigheter och tillsynen över personuppgiftsbehandling.
Brottsdatalageninnehåller vidare bestämmelserom administrativa
sanktionsavgifter,skadeståndoch rättsmedel.

Registerförfattningarnaför myndigheterna i rättskedjan utgår
i dag från personuppgiftslagen,antingen genom att registerförfatt-
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Sammanfattning SOU 2017:74

ningen gäller i stället för personuppgiftslagen men hänvisar till be-
stämmelser i den eller genom att registerfötfattningen gäller utöver
personuppgiftslagen.Utredningen föreslår att registerförfattning-
arna ska gälla utöver brottsdataiagen och innehållabestämmelser
som innebär preciseringar,undantag eller avvikelserfrån bestäm-
melserna i den lagen. Bestämmelseri registerförfattningarnaom
bl.a. syfte, automatiserad behandling, personuppgiftsombud, be-
handlingav känsligapersonuppgifteroch tillgångentill personupp-
gifter ska därför upphävas. Det föranleder omfattande redaktionella
ändringari registerförfattningarna.

De registerförfattningarsom reglerarpersonuppgiftsbehandling
både inom och utanför brottsdatalagens tillämpningsområde ren-
odlas så att de bara gällervid personuppgiftsbehandlinginom till-
lämpningsområdet.Det gäller lagen om behandlingav personupp-
gifter inom kriminalvården, kustbevakningsdatalagen och åklagar-
datalagen.För domstolarna skapas istället en ny lag för den per-
sonuppgiftsbehandling som ligger inom tillämpningsområdet. För
att det ska vara tydligt att registerförfattningarnagäller utöver
brottsdatalagengesde nyanamn.

Anpassningar och andra ändringar i de brottsbekämpande
myndigheternas registerförfattningar

Tillämpningsområdet

I dag utgår tillämpningsområdeti de brottsbekämpandemyndighe-
ternas registerförfattningar från i vilken verksamhet personupp-
giftsbehandlingenutförs. Det som kommer att bli avgörandeför
tillämpningenär i stället dels om myndighetenagerari egenskapav
behörig myndighet enligt brottsdatalagen, dels i vilket syfte per-
sonuppgifternabehandlas.Tillämpningsområdetblir därmed sma-
lare än i dag, eftersom inte all personuppgiftsbehandling som utförs
inom ramen för brottsbekämpning, lagföring,straffverkställighet
ellerupprätthållandeavallmänordning och säkerhetomfattas, t.ex.
utlämnandeavallmännahandlingarenligt tryckfrihetsförordningen
eller för ändamål utanför brottsdatalagens tillämpningsområde.
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Tillåtna rättsliga grunder oc/9behandlingför nya ändamål

Regleringenav för vilka ändamål de brottsbekämpande myndig-
heterna får behandla personuppgifter är idag uppdelad i primära
och sekundäraändamål.Regleringenföreslås i stort sett varaoför-
ändrad när det gällerde primära ändamålenmen det tydliggörsatt
det är frågaom bestämmelserom rättsliggrund.

Innan personuppgifterbehandlasför nya ändamålinom brotts-
datalagenstillämpningsområdeska det enligt brottsdatalagenalltid
prövas om det finns en tillåten rättslig grund för den nya be-
handlingen och om den är nödvändig och proportionerlig för det
nya ändamålet. Det behöver däremot inte prövas om det nya
ändamålet är förenligt med det ursprungliga. När personuppgifter
behandlas för ändamål utanför tillämpningsområdet ska data-
skyddsförordningen tillämpas.Utredningen föreslår att en pröv-
ning av nödvändighet och proportionalitet ska göras även innan
personuppgifter behandlas för ändamål utanför brottsdatalagens
tillämpningsområde.Någon prövning behöver dock inte göras om
skyldighetatt lämna uppgifter följer av lag eller förordning.Upp-
räkningeni de sekundäraändamålsbestämmelsernaav i vilkasitua-
tioner personuppgifter får tillhandahållasersätts alltså av en sär-
skild prövning både vid behandlingför ändamålinom och utanför
brottsdatalagenstillämpningsområde.

Behandlingav känsligapersonuppgifter

Brottsdatalagen förbjuder sökningar i personuppgifter i syfte att få
fram ett personurval grundat på känsliga personuppgifter. I regis-
terförfattningarna ska det göras undantag från förbudet som är
anpassadetill respektivemyndighetsbehov av att kunna behandla
känsliga personuppgifter. Brottsbekämpande myndigheter ska få
använda t.ex. uppgifter som beskriver en persons utseende eller
brottsrubriceringar ska vara tillåtet vid sökning i alla slags person-
uppgifter.Vid sökning i uppgifter som inte är gemensamttillgäng-
liga,dvs. som bara ett fåtalpersoner har tillgångtill, ska sökning i
syfte att ta fram personurval grundade på vissa känsliga person-
uppgifter få göras.
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Längstatidför behandling

Iregisterförfattningarnafinns det bestämmelserom bevarandeoch
gallring. De syftar till att skydda den personliga integriteten och
reglerar inte bevarandeoch gallring i arkivlagensmening. De ska
därför formulerasom så att det framgår att det är fråga om data-
skyddsbestämmelser.Regleringenska utgå från hur längeperson-
uppgifter får behandlas.Någon ändring avhur längeolika typer av
personuppgifterfår behandlasgörs i principinte.

Utökademöjlighetertill elektronisktutlämnande

Regleringenav i vilkenutsträckningpersonuppgifterfår lämnasut
på mediumför automatiseradbehandlingmoderniserasför att möta
de ökadebehovenavatt kunna kommuniceraelektroniskt.Det blir
tillåtet att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än
genomdirektåtkomstom det inte är olämpligt.

Vissregleringflyttastill registeiföifattningarna

Bestämmelsernaom Polismyndighetensbehandlingav personupp-
gifter i registret över tillträdesförbudvid idrottsarrangemangflyt-
tas till polisens brottsdatalag.Lagenom registeröver tillträdesför-
bud vid idrottsarrangemang renodlas så att den bara reglerar
idrottsorganisationernaspersonuppgiftsbehandling.

Regleringen av Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och Tull-
verkets behandlingav personuppgiftersom tillhandahållsav trans-
portföretag flyttas till respektivemyndighetsregisterförfattning.

En ny lag för domstolarna

Domstolsdatalagen reglerar idag personuppgiftsbehandlingbåde
inom och utanför brottsdatalagenstillämpningsområdei domsto-
larnasrättskipandeoch råttsvårdandeverksamhet.Den delavdom-
stolarnaspersonuppgiftsbehandlingsom ligger inom tillämpnings-
området ska regleras i en ny lag, domstolarnasbrottsdatalag.Den
nya lagen utformas med domstolsdatalagen som mönster men an-
passas till den systematik och terminologi som finns i Övrigaregis-
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terförfattningar inom brottsdatalagens tillämpningsområde. Vissa
frågor som hittills reglerats i förordning lyfts upp i lagen.

Allmändomstol ska tillämpalagennär personuppgifterbehand-
las i syfte att handläggamåloch ärendenom utredningaveller lag-
föring för brott, ändringellerverkställighetavstraffrättsligapåfölj-
der eller upprätthållandeav allmän ordning och säkerhet. Allmän
förvaltningsdomstol ska tillämpa lagen när personuppgifter be-
handlas i syfte att handläggamål och ärenden om verkställighetav
häktning eller straffrättsligapåföljder.Till skillnadfrån idag om-
fattar tillämpningsområdet inte personuppgiftsbehandling i den
administrativa verksamheten som avser att på begäran lämna ut
uppgifter ur mål eller ärenden.

Innan domstolar behandlar personuppgifter för nya ändamål
inom brottsdatalagens tillämpningsområde ska de pröva om be-
handlingenär nödvändigoch proportionerlig för det nya ändamå-
let. Vid behandling för nya ändamålutanför brottsdatalagenstill-
lämpningsområdegällerdataskyddsförordningen.Någon prövning
av om behandlingen är nödvändig och proportionerlig behöver inte
görasom domstolsdatalagenska tillämpas.En sådanprövningkrävs
däremot i andra fall, om inte skyldighetatt lämna uppgifter följer
av lageller förordning.

Domstolarna ska inte tillämpa sökförbudet i brottsdatalagen.
I stället ska motsvarandesökförbud som i domstolsdatalagen,som
förbjuder användningen av uppgifter som avslöjar känsliga person-
uppgifter och uppgifter om brott eller misstanke om brott och
nationell anknytning som sökbegrepp, gälla. Samma undantag från
förbudet som finns i domstolsdatalagen ska gälla.

Regleringen av Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling

Kriminalvårdens reglering har en annan struktur än övriga register-
författningar,eftersom större delenfinns i förordning.Regleringen
anpassastill brottsdatalagenoch blir mer lik övrigaregisterförfatt-
ningar. Utredningens uppdrag har dock inte omfattat att göra en
total översyn av regleringenoch någon ny lag föreslåsdärför inte,
trots att allabestämmelserändrasoch lagenfår en helt ny struktur.

Lagen ska tillämpas när kriminalvården behandlar personuppgif-
ter i syfte att verkställahäktning eller straffrättsligapåföljdereller
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biträda andra behöriga myndigheter när de utför arbetsuppgifter
som omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde eller för att
fullgöra internationella åtaganden. På samma sätt som för de
brottsbekämpandemyndigheternaska behandlingför nya ändamål
föregåsav en prövning av om behandlingenär nödvändigoch pro-
portionerlig för det nya ändamålet, oavsett om ändamålet ligger
inom eller utanför brottsdatalagens tillämpningsområde.

Regleringenav säkerhetsregistretflyttas till lagen,moderniseras
och görs mer generell.Uppgifter om den som är häktad ellerverk-
ställer fängelsestraffska fä registrerasom personenutgör en säker-
hetsrisk. Även uppgifter om personer som en registreradhar viss
anknytning till ska få behandlasom det är absolutnödvändigt.Om
det finns risk för att någon som verkställer en påföljd inom krimi-
nalvården utövar våld eller hot mot personer i kriminalvårdens
lokaler ska uppgifter om honom eller henne också få behandlasi
säkerhetsregistret. Det görs undantag från sökförbudet i brotts-
datalagenför sökningar i säkerhetsregistreti syfte att få fram per-
sonurval grundat på vissa känsliga personuppgifter.

Bestämmelserna om Kriminalvärdens underrättelseskyldighet
bryts ut ur registerförordningen och placeras i en ny förordning.

En ny lag för Säkerhetspolisen

Regleringenutgårfrån dagensregleringochbrottsdaraløzgen

Utredningen föreslår att det ska införas en ny lag om Säkerhets-
polisens behandling av personuppgifter, Säkerhetspolisens datalag,
som ersätter regleringeni polisdatalagen.Den regleringenska bilda
mönster för den nya lagen, som ska vara heltäckande och därför
blir betydligt mer omfattande än dagens reglering. Den nya lagen
följer i princip brottsdatalagens systematik och innehåll. Det inne-
bär att bestämmelsernaom grundläggandekravpå behandling,den
personuppgiftsansvariges skyldigheter, enskildas rättigheter, skade-
stånd, rättsmedel och överföring av personuppgifter till tredjeland i
stort sett överensstämmer med brottsdatalagens bestämmelser.

Lagen ska gälla vid behandling av personuppgifter som rör
nationell säkerhet i Säkerhetspolisensbrottsbekämpandeoch lag-
förande verksamhet. När Säkerhetspolisen behandlar personuppgif-
ter som inte rör nationell säkerhet i syfte att bekämpa och lagföra
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brott ska myndigheten tillämpa brottsdatalagen och polisens
brottsdatalag.

Rättsliggrandför behandlingat)personuppgifter

Regleringenavför vilkaändamålSäkerhetspolisenfårbehandlaper-
sonuppgifter är idag uppdelad i primära och sekundära ändamål.
Regleringenbehålls i stort sett oförändrad men det tydliggörsatt
det är frågaom bestämmelserom rättsliggrund - rättsliggrund för
behandling och rättslig grund för utlämnande.

Behandlingav känsligapersonuppgifter

Huvudregelnär att Säkerhetspolisenpå sammasätt som i dag inte
ska få behandla känsliga personuppgifter. Om uppgifter om en
person redan behandlasska de dock få kompletterasmed känsliga
personuppgifter om det är absolut nödvändigt.

Säkerhetspolisenfår i dag användauppgifter som avslöjarkäns-
liga personuppgifter som sökbegrepp om det är absolut nödvän-
digt. Utredningen föreslår att sammasökförbud som ibrottsdata-
lagenska gällaför Säkerhetspolisen,dvs. att det ska vara förbjudet
att göra sökningar i syfte att få fram ett personurval grundat på
känsligapersonuppgifter.Från förbudet görsdet undantag.Det ska
vara tillåtet att användabrottsrubriceringar,uppgifter om tillväga-
gängssättvid brott och uppgifter som beskriveren personsutseen-
de vid sökning. Även sökningar i syfte att få fram personurval
grundat på flertalet känsligapersonuppgifter ska tillåtas, om sök-
ningenär absolut nödvändig.

Elektroniskt ntlámnande

Säkerhetspolisen ska få lämna ut personuppgifter elektroniskt på
annat sätt än genomdirektårkomstom det inte är olämpligt.

Säkerhetspolisenska få medgePolismyndigheten,Försvarsmak-
ten och Försvarets radioanstaltdirektårkomst till personuppgifter
som har gjorts gemensamt tillgängliga och som Säkerhetspolisen
behandlarför vissasyften. Även underrättelse-och Säkerhetstjäns-
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ter inom EU och EES ska få medgesdirektåtkomst till uppgifter
som Säkerhetspolisenbehandlarför vissasyften om det behövsför
samarbetet mot terrorism. Sådandirektåtkomst ska dock endast få
medges till personuppgifter i en avskild uppgiftssamling och rege-
ringenska underrättas innandirektåtkomstmedges.

Längsta tid för behandling

Personuppgifter ska inte få behandlas under längre tid än vad som
behövsför något ellernågraav de syften för vilkaSäkerhetspolisen
får behandlapersonuppgifter.Huvudregelnska på sammasätt som
idag vara att personuppgifter som har gjorts gemensamttillgäng-
liga inte får behandlas längre än tio år efter det år då den senaste
registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter om personer
som ännu inte fyllt 18år ska dock inte få behandlaslängreän fem
år från den senaste registreringen.Personuppgiftersom hänför sig
till sådansäkerhetshotandeverksamhetsom avsesi 18 och 19kap.
brottsbalken ska inte få behandlas längre än 40år efter det år då
den senaste registreringen gjordes. På samma sätt som idag ska
Säkerhetspolisen kunna besluta att personuppgifter får behandlas
under längre tid om det finns särskilda skål.

TillsynöverSäfeerbetspolisenspersonuppgaffsbehøzndláng

Både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämn-
den ska på i huvudsak samma sätt som idag utöva tillsyn över
Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling.

Datainspektionenska utöva allmäntillsynöver personuppgifts-
behandling enligt den nya lagen och ge råd och stöd till Säkerhets-
polisen. Inspektionen ska i huvudsakha sammabefogenhetersom
enligt brottsdatalagen.Säkerhetspolisenska dock inte kunna påfö-
ras administrativsanktionsavgift.

Säkerhets-och integritetsskyddsnämndenska utöva tillsynöver
Säkerhetspolisenspersonuppgiftsbehandlingoch på begäranav en-
skild kontrollera om behandlingenav personuppgifter är författ-
ningsenlig.
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Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser

De nya registerförfattningarna och ändringarna i de befintliga
registerförfattningarnaföreslås träda ikraft den lmaj 2018.Det
krävs särskilda Övergångsbestämmelserför det nya sanktionssys-
temet och för ersättning för skador som har vållatsföre ikraftträ-
dandet. Till de nya lagarna krävs det Övergångsbestämmelser dels
för mål och ärenden som rör behandlingenavpersonuppgiftersom
har påbörjats före ikraftträdandet men inte hunnit slutföras, dels
för mål som har överklagatsmen som inte har hunnit slutföras
inom den tiden.
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Yttrande avseendebetänkandet Brottsdatalag -kompletterande
lagstiftning (SOU2017:74]
Sala kommun har erbjudits möjlighet att avge yttrande angående betänkandet
Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning (SOU2017:74). För kommunernas del
är remissenbegränsadtill de förslag i betänkandetsomrör brottsdatalagen,
nämligen kapitel S,6 och 17:1 .

DelbetänkandetBrottsdatalagen[SOU2017:29)är resultatetavdet utrednings-
uppdrag som har bestått i att föreslå hur man i svensk lag ska genomföra ett EU-
direktiv med regler om skydd av personuppgifter, när behöriga myndigheter
behandlar sådana Lippgiftei*vid brottsbekämpning, lagföring, straffverkställighet och
upprätthållandeavallmänordning ochsäkerhet.

Brottsdataiagen anger ramen för vilken personuppgiftsbehandling som är tillåten
för de syften som anges i lagen och vilka som är de behöriga myndigheter som ska
tillämpa lagen. Påsamma sätt som nu kommer det att finnas särskilda register-
författningar för ett flertal av demyndigheter somskatillämpa brottsdatalagen.
Dessakommer dock inte att vara lika omfattande som idag eftersom de i vissa delar
kommer att ersättas av regleringen i brottsdatalagen. De bestämmelserna i
registerförfattningarna som regleras i brottsdatalagen föreslås upphävas i
betänkandet.

l betänkandet föreslås att en administrativ sanktionsavgift ska tas ut av den
personuppgiftsansvarige vid överträdelse av vissa bestämmelser i register-
författningarna. Detgäller bl a överträdelseavbestämmelserom tillåtna rättsliga
grunder för behandling av personuppgifter och längsta tid för behandling av
personuppgifter. Sanktionsavgiften föreslås vara minst 50 000 kr och högst 20
miljoner kr. Sanktionsavgiftenär tänkt att utgöraen reaktionpåsådanotillåten
behandlingav personuppgiftersom riskerar att kränkadenpersonligaintegriteten.
Beloppet synes dock vara väl högt vilket kan bli betungande för en liten myndighet.

l betänkandet föreslås att det ska ñnnas bestämmelser i registerförfattningarna om
vad som utgör tillåtna rättsliga grunder för behandling vilket torde öka tydligheten
av ramarna för både myndigheter och enskilda.

Förslaget innebär att det är tillåtet att behandla personuppgifter för ett nytt
ändamål,somligger inom lagenstillämpningsområde,mendetmåstealltid först
prövas om det finns en tillåten rättslig grund för den nya behandlingen och om den
år nödvändig och proportioner-lig för det nya ändamålet. Viktigt är att det i förslaget
ytterligare förtydligas vilka desärskildaskäl kanvarasomtalar för att information
tillhandahålls en annan verksamhet.
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Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 0D Kommunjurist
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Sammanfattning

Kommunen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag till ändringar i de
registerförfattningar som kompletterar bmttsdatalagen och delar utredningens
förslag att sekretess ska gälla för de uppgifter som dataskyddsombudet i sin
verksamhet fått veta om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.


