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Rernissvaren ska ha kommit in tilljustitiedepartementet senast den 11 juli
2017.Svaren bör lämnas både på papper och per e-post (gärnai Word-
format).

Iremissen liggeratt regeringenvill ha synpunkter på förslageneller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad tillen viss del av
betänkandet, angesdetta inom parentes efter remissinstansensnamn i
remisslistan.En sådan begränsning hindrar givetvisinte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övrigadelar.

Myndigheter under regeringen är skyldigaatt svarapå remissen.En i
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har någrasynpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter,räcker det att
svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Lilaga K?

Sammanfattning

Inledning

EU:s nya dataskyddsförordningska tillämpas från och med den
25maj2018.Dataskyddsförordningenärdirekt tillåmpligi Sverige
men ger utrymme för kompletterandenationellabestämmelserav
olikaslag.

Vårt Övergripandeuppdraghar varit att föreslåen ny nationell
regleringsompåett generelltplankompletterardataskyddsförord-
ningen.Ivårt uppdraghardäremotinte ingåttatt seöverdes.k.regis-
terförfattningatnaellerannansektorsspecifikregleringom behandling
avpersonuppgifter.Vi harintehellerhafti uppdragattanalyseraeller
beskrivavilka förändringarsomdataskyddsförordningeni siginnebär.
Detärdärmedbaraett fåtalavalladefrågorsomreglerasi dataskydds-
förordningensombehandlasellerensnämnsi dettabetänkande.

Vi har,inomramenför vårtuppdrag,strävatefterattdenperson-
uppgiftsbehandlingsom är tillåten idag i möjligastemånskakunna
fortsätta.Vårtarbeteharalltsåintesyftartill att varesigutvidgaeller
inskränkamöjligheternatill behandlingavpersonuppgifter,annatän
dådataskyddsförordningenkräverensådanförändring.

Ett nytt svensktregelverkomdataskydd

Vi föreslår att personuppgiftslagen(1998:204)och personuppgifts-
förordningen(1998:1191)skaupphävasoch att de kompletterande
bestämmelsersomäravgenerellkaraktärsamlasi ennyövergripande
lag och förordning om dataskydd.För att betonaatt författningarna
inte år heltäckande,utanendastutgörkomplementtill dataskydds-
förordningen,bör debenämnaslagenmedkompletterandebestäm-
melsertill EU:s dataskyddsförordningrespektiveförordningenmed
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kompletterandebestämmelsertill EU:s dataskyddsförordning.Vi har
valtatt kalladennyalagendamskyddslageni dettabetänkande.

Dataskyddsförordningen ska gälla även i verksamhet
som inte omfattas av unionsrätten

Behandlingavpersonuppgiftersomutförs somett ledi en verksamhet
som inte omfattas av unionsrätten, Lex. i verksamhet som rör natio-
nell säkerhet, omfattas inte av dataskyddsförordningen. Detsamma
gäller behandling av personuppgifter i verksamhet som omfattas av
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. För att säkerställa
att det inom varje verksamhet finns ett fullgott skydd av personupp-
gifteranservi dock att förordningensbestämmelseri tillämpligadelar
bör gällaäven i dessa fall. Vårt förslag om utsträckt tillämpnings-
område hindrar dock inte att det för en viss sådan verksamhet införs
en särskildreglering,omdet skulleansesmerlämpligt.

Sektorsspecifikabestämmelserska ha företräde
framför dataskyddslagen

De bestämmelser som vi föreslår är av generell karaktär. På vissa
områden kommer det att finnas behov av lag- eller förordnings-
bestämmelser kring behandling av personuppgifter som avviker från
dataskyddslagensreglering.Det kan Lex. röra sig om bestämmelser
som specificeratden rättsligagrundenför en myndighetsbehandling
av personuppgifter,begränsningarav rätten att behandla känsliga
personuppgifteri en vissverksamheteller särskildaförfaranderegler.
Vi föreslår att sådanaavvikandebestämmelser ska ha företräde framför
dataskyddslagen. Det innebär dock inte att de därigenom också får
företräde framför dataskyddsförordningen inom det aktuella området.
För att en avvikande bestämmelse i exempelvis en registerförfattning
ska kunna tillämpas,måste den vara förenligmed dataskyddsförord-
ningenochavseen frågasomfårsärreglerasgenomnationellrätt.

Annorlunda förhållerdet sig när det gällerverksamhetsom inte
omfattas av unionsrätten, dvs. där dataskyddsförordningeninte är
direkt tillämpligmen där den har fått ett utsträckt tillämpnings-
område genom dataskyddslagen.I det fallet kan det genom ett
undantag i lag eller förordning föreskrivas att dataskyddsförord-
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ningeninte ska gällai verksamheten.Ett sådantundantagkan också
angeatt endastvissadelaravdataskyddsförordningeninte ska gälla.

Förhållandet till våra grundlagar förändras inte

Våra detaljerade tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar är unika i jäm-
förelsemed hur motsvaranderegleringser ut i övrigaEuropa.Data-
skyddsförordningen inskränker inte möjligheterna att behandla
personuppgifterpå det grundlagsregleradeområdet.Det fårinte råda
någon osäkerhetkring detta, eftersomdet skullekunna fåpåverkan
på vitala och mycket känsligadelar av den opinionsskapandeverk-
samheten, såsom meddelarfrihet och källskydd. Vi föreslår därför en
upplysningsbestämmelsesom tydliggör att bestämmelsernai data-
skyddsförordningenoch i dataskyddslageninte ska tillämpasi den
utsträckning det skulle strida mot grundlagsbestämmelsernaom
tryck- ochyttrandefrihet.

Utanför det grundlagsskyddadeområdet föreslår vi att ett
undantag från dataskyddsförordningeninförs för sådan behandling
av personuppgiftersom sker för journalistiskaändamålellerför aka-
demiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.Vissa av dataskydds-
förordningensbestämmelser,bland annat de som rör säkerhet för
personuppgifter, ska dock tillämpas även i dessa fall.

Utrymmet för att ge offentlighetsprincipen företräde framför per-
sonuppgiftsregleringen är tydligt i dataskyddsförorclningen.Tryckfri-
hetsförordningensregleringom allmänhetenstillgångtill handlingar
kan alltsåfortsätta att tillämpas,även när det gällerallmännahand-
lingar som innehållerpersonuppgifter.

Barn som har fyllt 13år ska i vissa fall kunna samtycka
till behandling av personuppgifter

Enligt förordningen ska ett barn ha fyllt 16år för att självtkunna sam-
tycka till behandling av personuppgifter vid erbjudandet av informa-
tionssamhälletstjänster,Lex.socialamedier,söktjänsterochs.k.appar
för smarta enheter. Vi föreslåratt denna åldersgränsska sänkastill
13 år i Sverige. För barn yngre än så krävs att samtycket lämnas av
vårdnadshavareneller att barnets samtycke godkänns av denne.
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Rättsliga förpliktelser, myndighetsutövning
och uppgifter av allmänt intresse ska vara
särskilt reglerade för att utgöra rättslig grund

Enligtdataskyddsförordningenmåsteen rättsligförpliktelse,myndig-
hetsutövning eller uppgift av allmänt intresse vara fastställd i enlighet
med nationellrätt ellerunionsrättför att kunnautgörarättsliggrund
för behandling av personuppgifter. Vi föreslår bestämmelser i data-
skyddslagensom förtydligarhur dessaföreteelserfastställsi enlighet
med svensk rätt. En rättslig förpliktelse är enligt svensk rätt fastställd
om den gällerenligt lageller annan författningellerföljerav kollek-
tivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan
författning. Myndighetsutövning fastställs i svensk rätt genom lag
eiler annan författning.Uppgifter av allmäntintresseär fastställdai
enlighetmed svenskrätt om de följerav lag ellerannan författning
elleravkollektivavtalelleravbeslutsomhar meddelatsmedstöd avlag
ellerannanförfattning.

Med anledning av att vårt uppdrag har omfattat arkivfrågor har vi
uppmärksammat att enskilda arkivinstitutioner kan sakna en fast-
ställdrättsliggrund för behandlingavpersonuppgifter.Iavvaktanpå
den breda översyn av arkivväsendet som regeringen har aviserat,
föreslår vi att rättslig grund ska kunna fastställas av Riksarkivet,
genom föreskrifter eller beslut i enskilda fall.

Känsligapersonuppgifter får behandlas
bara om det uttryckligen är tillåtet

Enligt dataskyddsförordningen gällersom huvudregel,liksom tidigare,
ett förbud mot behandling av känsligapersonuppgifter. Behandlingav
sådana personuppgifter fär ske bara om det finns stöd i någon av
förordningensundantagsbestämmelser.Vissaundantagfrån förbudet
följer direkt av förordningen,medan andra förutsätter stöd även i
nationellrätt. Vi föreslåratt ett sådantstöd ska införasi dataskydds-
lagen när det gäller nödvändig behandlingav personuppgifterpå
arbetsrättensområde, inom hälso- och sjukvård,i social omsorg, i
arkivverksamhetoch i statistiskverksamhet.Stödetför behandlingen
skavaraförenatmedvissarestriktioner.
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Myndigheter ska få behandla känsliga personuppgifter
med stöd av ett nytt myndighetsundantag

Myndigheterhar ofta berättigadeskäl att behandlakänsligaperson-
uppgifteroch i mångafallsker detta i den registreradesegetintresse.
För att säkerställaatt nödvändigbehandlingkan ske ävenefterdet att
dataskyddsförordningenbörjargällabedömervi att det krävsett nytt
undantagför behandlingav känsligapersonuppgifterhos myndighe-
ter.Vi föreslåratt sådanbehandlingskafå ske

- i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är
nödvändigaför handläggningenavett ärende,

- om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen
krävsenligt lag,eller

- i enstaka fall, om det är absolut nödvändigt för ändamåletmed
behandlingenoch behandlingeninte innebär ett otillbörligt in-
trång i den registreradespersonligaintegritet.

Vi föreslårocksåatt det vidbehandlingsom skermed stöd avdet nya
myndighetsundantagetskavaraförbjudetatt användasökbegreppsom
avslöjarkänsligapersonuppgifter.

Personuppgifter som rör lagöverträdelser ska få behandlasav
myndigheter och annars bara om det uttryckligen är tillåtet

Vi föreslåratt behandlingavpersonuppgiftersom rör fällandedomari
brottmål,lagöverträdelsersom innefattarbrott ellerstraffprocessuella
tvångsmedelävenfortsättningsvisskafåutförasavmyndigheter.

För att andra än myndigheter ska få behandla sådana uppgifter
föreslårvi att det måstefinnasuttryckligt stöd i lagellerförordning
eller i föreskriftereller förvaltningsbeslutfrån Datainspektionen.Vi
föreslår ett sådant stöd i lag när det gäller uppgifter som behandlas
för arkivändamålavallmäntintresse,förutsatt att behandlingensker
som en följd avde skyldigheteratt bevaraoch vårdahandlingarsom
angesi arkivlagstiftningenochandraföreskrifter.
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Personnummer får under vissa förutsättningar
behandlas även i fortsättningen

Vi föreslår att uppgifter om personnummer eller samordningsnum-
mer ävenfortsättningsvisska få behandlasnär det är klart motiverat
med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Det finns begränsningar för när arkiverade uppgifter och
statistikuppgifter får användas för åtgärder mot den registrerade

Personuppgiftersom behandlasenbart för arkivändamälav allmänt
intresseellerför statistiskaändamålfår enligtvårt förslaginte använ-
dasför att vidtaåtgärderi frågaom den registrerade,annatän om det
finnssynnerligaskälmedhänsyntilldenregistreradesvitalaintressen.

Begränsningeni frågaom arkiveradeuppgifter ska inte gällaför
myndigheter.Det skadäremot begränsningenrörandestatistikupp-
gifter göra.

Rätten till registerutdrag och information m.m.
ska i vissafall vara begränsad

Den registreradesrättigheterstärks genomdataskyddsförordningen.
Dessa rättigheter är dock inte ovillkorliga.Vissaviktiga undantag
från rättigheterna regleras direkt i förordningen. Vi föreslår där-
utöveratt rätten till informationoch s.k. registerutdraginte ska gälla
uppgifter som omfattas av sekretess.Rätten till registerutdragska
som huvudregelinte hellergällapersonuppgiftersom finnsilöpande
text som utgör utkast ellerminnesanteckning.Hos Riksarkivetoch
andra arkivmyndigheter ska rätten till registerutdrag, rättelse m.m.
vara begränsad när det gäller personuppgifter som finns i arkiv-
materialsom tagitsemot för förvaringavmyndigheten.
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Vissabeslut som fattas av en personuppgiftsansvarig
myndighet får överklagastill domstol

I likhet med vad som gäller enligt personuppgiftslagenska vissa
beslutsom en myndighetfattar i egenskapavpersonuppgiftsansvarig
kunna överklagastill allmänförvaltningsdomstol.Det gällersådana
beslut som myndighetenfattar med anledningavatt den registrerade
utövar sina rättigheter enligtdataskyddsförordningen.Det kan Lex.
röra sig om avslagsbeslut på begäran om att den registrerade ska få
tillgång till sina personuppgifter, att uppgifter ska rättas eller raderas
elleratt en behandlingskabegränsas.

Den registrerade kan begära skadestånd

Den registreradehar enligtdataskyddsförordningenrätt tillersättning
från den personuppgiftsansvarige eller ett personuppgiftsbiträde om
skada har uppstått på grund av överträdelser av förordningen. Vi före-
slåratt det i dataskyddslagenförtydligasatt dennarätt till skadestånd
även gäller vid överträdelser av bestämmelser i dataskyddslagen och
andra författningar som kompletterar förordningen.

Datainspektionen ska utöva tillsyn

Datainspektionenskavaraden myndighetsom ska utöva tillsynoch
övervaka att bestämmelserna i dataskyddsförordningen och data-
skyddslagen efterlevs. Inspektionens tillsynsbefogenheter anges i
dataskyddsförordningen. Dessa befogenheter ska enligt vårt förslag
gällaävenvid tillsynenöveratt dataskyddslagenoch annankomplet-
terandelagstiftningföljs.

Datainspektionens beslut enligt dataskyddsförordningen och data-
skyddslagenfåröverklagastillallmänförvaltningsdomstol.

Datainspektionen ska behandla klagomål inom tre månader

Om en registrerad anser att personuppgifter behandlas på ett sätt
som strider mot dataskyddsförordningenkan ett klagomållämnasin
till Datainspektionen.Klagomåletska behandlasinom tre månader.
Om det inte sker får den registreradeenligt vårt förslagbegäraett
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beskedi fråganom Datainspektionenavseratt utövatillsyneller
inte.Om Datainspektionenbehövermertidförattbehandlaklago-
målet, får begäranavslåsgenom ett motiverat beslut.Den registre-
radefåröverklagadettabeslut tillallmänförvaltningsdomstolgenom
ens.k.dröjsmålstalan.

Sanktionsavgiftkantasutävenavmyndighetersomgörfel

Genomdataskyddsförordningeninförsen möjlighetför Datainspek-
tionenatt ta ut enadministrativsanktionsavgiftavett företageller
andraenskildasombrytermotdataskyddsregleringen.Ensådansank-
tionsavgiftskaenligtvårtförslagävenkunnatasutavenmyndighet.

Vi föreslårinte någonstraffbestämmelsemotsvarandedensom
gällerenligtpersonuppgiftslagen.

Sekretessfrågor

Genomdataskyddsförordningeninförsenskyldighetförmyndigheter
ochvissaföretagatt utseett dataskyddsombud.Ombudetskavara
bundetavsekretessenligtunionsrättenellerdennationellarätten.

För dataskyddsombudsom deltar i det allmännasverksamhet
gälleroffentlighets-ochsekretesslagensbestämmelseromsekretess.
Fördenprivatasektornföreslårviatttystnadspliktskagällafördata-
skyddsombudi frågaom sådantsom ombudethar fått vetaom
enskildspersonligaellerekonomiskaförhållanden.

Konsekvenser

Dataskyddsförordningensdirekttillämpligabestämmelserkommer
att leda till konsekvenser,bådeför det allmännaoch för enskilda.Vi
hardockinte haft i uppgiftatt bedömaellerredovisadessakonse-
kvenser.I vårtuppdragingårdäremotattbedömakonsekvensernaav
våraförslag,i denmåndessamedförförändringarjämförtmedvad
somgälleri dag.

Våraförslaginnebäratt Riksarkivet,Datainspektionenochde
allmännaförvaltningsdomstolarnafår någotfler arbetsuppgifter.Vi
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bedömer dock att kosmadsökningarna för berörda aktörer inte kom-
meratt bli större än att de rymsinomde befintligaanslagen.

Våra förslag medför inga nya kostnader eller ökad administrativ
börda för enskilda.

Vi anser att förslagen stärker skyddet för enskildas personliga
integritet.

27



2,-,1',"s,:1‘_;z\.IS '2{J1‘7/'13/.,"3

6}, SALA 2017.02.93
KOMMUN DIARIENR:2017/557

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING K0m§n/1§1%{\rP$OM;MUlN.

Medborgarkontoret y “ens mammg

Virve Svedlund Ink. 29W -QS- 3 [j

DW9“? 5 Aktbilaga
Z00/5 H 7

Yttrande avseende betänkandet Brottsdatalag [SOU2017:29)
Salakommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter angående betänkandet
Brottsdatalag (SOU2017:29).

Betänkandetär resultatet av det utredningsuppdragsomhar bestått i att föreslåhur
man i svensk lag ska genomföra ett EU-direktiv med regler om skydd av
personuppgifter, när behöriga myndigheter behandlar sådana uppgifter vid
brottsbekåmpning, brottmålshantering eller straffverkställighet.

Behöriga myndigheter, som ska tillämpa denna ramlag, är sådana myndigheter som
har till uppgift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda
eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder vid behandling av
personuppgifter. Lagen ska också gälla för personuppgiftsbehandling vid
upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.

Ramlagen ska inte tillämpas på Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
som rör nationell säkerhet. Ramlagen ska inte heller tillämpas på kommunens
behandling av personuppgifter i enlighet med säkerhetsskyddslagen, eftersom
uppgifterna behandlas i syfte att skydda nationell säkerhet, vilket inte omfattas av
ramlagens tillämpningsområde.

Socialnämnden verkställer i viss utsträckning straffrättsliga påföljder när påföljden
är ungdomsvård, ungdomstjänst eller vård av missbrukare. Vid behandling av
personuppgifter för sådana syften ska ramlagen tillämpas.

Desom ska tillämpa ramlagen ska även i varierande utsträckning tillämpa
dataskyddsförordningen. Båda regelverken kommer att tillämpas parallellt, men
inte på samma behandling, t ex när en personuppgift vid ett visst tillfälle ska
behandlas både för ändamål inom och utanför ramlagens tillämpningsområde.
Tillämparna måstesåledesbehärskadubbla regelverk.

Viktigt och nödvändigt är därför att personal som behandlar personuppgifter får
utbildning ochannat stöd sombehövsför att kunnagörakorrekta bedömningar.

Med beaktande av ovannämnda synpunkter och den relativt begränsade tillämpning
som Brottsdatalagen kommer att få i kommunal verksamhet föreslås att
kommunstyrelsen beslutar

att avståfrån att yttra sig över betänkandetBrottsdatalag[SOU2017:29).

/
Virve Svedlund

kommunjurist
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