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Yttrande avseende betänkandet Brottsdatalag [SOU2017:29]
Sala kommun har erbjudits Inöjlighet att lämna synpunkter angående betänkandet
Brottsdatalag (SOU2017:29).

Betänkandet är resultatet av det utredningsuppdrag 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 uppgifter vid
brottsbekämpning,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.

Förslaget innebär att det år tillåtet att behandla personuppgifter för ett nytt
ändamål,som ligger inom lagenstillämpningsområde,mendet måstealltid först
prövas om det finns en tillåten rättslig grund för den nya behandlingen och om den
är nödvändig och proportionerlig för det nya ändamålet. Viktigt är att det i förslaget
framhålls vilka ändamål som år acceptabla i ett demokratiskt samhälle.

Viktigt är också att betona att det måste ställas höga krav för att säkerställa att
personuppgifter i brottsbekämpandeverksamhetär korrekta ochatt felaktiga
uppgifter rättas eller alternativt raderassåatt skyddet för den enskildesintegritet
tillvaratas.

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 Litsträckning straffrättsliga påföljder när påföljden
är ungdomsvård, ungdomstjänst eller vård av missbrukare. Vid behandling av
personuppgifter för sådana syften ska ramlagen tillämpas.

De som 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 och annat stöd som behövs för att kunna göra korrekta bedömningar.
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INLEDNING

EU:5nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för komplette-
rande nationella bestämmelser av olika slag.
Sala kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter angående betänkandet SOU
2017:29 Brottsdatalag.

Beredning
Bilaga KS 2017/132/1, lista remittering av betänkandet SOU 2017:29 Brottsdätalag
Bilaga KS2017/132/2, sammanfattning betänkandet SOU2017:29Brottsdatalag
Bilaga KS2017/132/3, yttrande från kommunjuristen

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar
au ledningsutskottet får i uppdrag att vid sammanträde den 27 juni 2017 avge ett
yttrande över betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag, i vilket det bland annat ska
framgå hur skyddet för den enskilde och individens integritet tillvaratas.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

ät_ ledningsutskottet får i uppdrag att vid sammanträde den 27 juni 2017avge ett
yttrande över betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag, i vilket det bland annat ska

framgå hur skyddet för den enskilde och individens integritet tillvaratas.

Utdrag

kommunjuristen

Utdragsbestyrkande
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YttrandeavseendebetänkandetBrottsdatalag(SOU2017:29)
Salakommunharerbjuditsmöjlighetattlämnasynpunkterangåendebetänkandet
Brottsdatalag(SOU2017:29).

Betänkandetärresultatetavdetutredningsuppdragsomharbeståttiattföreslåhur
man i svensklagskagenomföraettEU-direktivmedreglerom skyddav
personuppgifter,närbehörigamyndigheterbehandlarsådanauppgiftervid
brottsbekämpning,brottmålshanteringellerstraffverkställighet.

Behörigamyndigheter,somskatillämpadennaramlag,ärsådanamyndighetersom
hartilluppgiftattförebygga,förhindraellerupptäckabrottsligverksamhet,utreda
ellerlagförabrottellerverkställastraffrättsligapåföljdervidbehandlingav
personuppgifter.Lagenskaocksågällaförpersonuppgiftsbehandlingvid
upprätthållandeavallmänordningochsäkerhet.

RamlagenskaintetillämpaspåSäkerhetspolisensbehandlingavpersonuppgifter
somrörnationellsäkerhet.Ramlagenskaintehellertillämpaspåkommunens
behandlingavpersonuppgifterienlighetmedsäkerhetsskyddslagen,eftersom
uppgifternabehandlasisyfteattskyddanationellsäkerhet,vilketinteomfattasav
ramlagenstillämpningsområde.

Socialnämndenverkställerivissutsträckningstraffrättsligapåföljdernärpåföljden
ärungdomsvård,ungdomstjänstellervårdavmissbrukare.Vidbehandlingav
personuppgifterförsådanasyftenskaramlagentillämpas.

Desomskatillämparamlagenskaävenivarierandeutsträckningtillämpa
dataskyddsförordningen.Bådaregelverkenkommeratttillämpasparallellt,men
intepåsammabehandling,texnärenpersonuppgiftvidettvissttillfälleska
behandlasbådeförändamålinomochutanförramlagenstillämpningsområde.
Tillämparnamåstesåledesbehärskadubblaregelverk.

Viktigtochnödvändigtärdärförattpersonalsombehandlarpersonuppgifterfår
utbildningochannatstödsombehövsförattkunnagörakorrektabedömningar.

Medbeaktandeavovannämndasynpunkterochdenrelativtbegränsadetillämpning
somBrottsdatalagenkommerattfåikommunalverksamhetföreslåsatt
kommunstyrelsenbeslutar

attavståfrånattyttrasigöverbetänkandetBrottsdatalag[SOU2017:29).

,J
VirveSvedlund
kommunjurist
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Sammanfattning

Inledning

EU:s nya dataskyddsförordningska tillämpas från och med den
25maj 2018.Dataskyddsförordningenär direkt tillämpligi Sverige
men ger utrymme för kompletterande nationellabestämmelserav
olikaslag.

Vårt övergripande uppdrag har varit att föreslå en ny nationell
reglering som på ett generellt plan kompletterar dataskyddsförord-
ningen.I vårtuppdraghardäremotinte ingåttatt se överde s.k.regis-
terförfattningarnaellerannansektorsspecifikregleringom behandling
avpersonuppgifter.Vi har inte hellerhaft i uppdragatt analyseraeller
beskrivavilkaförändringarsomdataskycldslörordningeni siginnebär.
Det ärdärmedbaraett fåtalavallade frågorsomreglerasi dataskydds-
förordningen som behandlas eller ens nämns i detta betänkande.

Vi har, inom ramen för vårt uppdrag, strävat efter att den person-

uppgiftsbehandlingsom är tillåten idag i möjligastemån ska kunna
fortsätta.Vårt arbetehar alltsåinte syftat till att varesigutvidgaeller
inskränkamöjligheternatill behandlingavpersonuppgifter,annat än
då dataskyddsförordningenkräveren sådanförändring.

Ett nytt svenskt regelverk om dataskydd

Vi föreslår att personuppgiftslagen(1998:204)och personuppgifts-
förordningen (1998:1191) ska upphävas och att de kompletterande
bestämmelsersom är avgenerellkaraktärsamlasi en ny övergripande
lag och förordningom dataskydd.För att betona att författningarna
inte är heltäckande, utan endast utgör komplement till dataskydds-
förordningen,bör de benämnaslagenmed kompletterandebestäm-
melsertill EU:s dataskyddsförordningrespektiveförordningenmed
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Sammanfattning SOU 2017:39

kompletterandebestämmelsertill EU:s dataskyddsförordning.Vi har
valtatt kalladennyalagendataskyddslageni dettabetänkande.

Dataskyddsförordningen ska gällaäven 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 gemensammautrikes- och säkerhetspolitik.För att säkerställa
att det inom varje verksamhet finns ett fullgott skydd av personupp-
gifteranservi dockatt 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 särskild reglering,om det skulle anses mer lämpligt.

Sektorsspecifikabestämmelser ska 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
dataskyddslagens reglering. Det kan Lex. röra sig om bestämmelser
som specificerarden rättsligagrundenför en myndighetsbehandling
av personuppgifter,begränsningarav rätten att behandla känsliga
personuppgifteri en vissverksamheteller särskildaförfaranderegler.
Vi föreslår att sådana avvikandebestämmelser ska ha företräde framför
dataskyddslagen.Det innebär dock inte att de därigenomockså får
företräde framför dataskyddsförordningen inom det aktuella området.
För att en avvikandebestämmelsei exempelvisen registerförfattning
ska kunna tillämpas,måste den varaförenligmed dataskyddsförord-
ningenochavseen frågasomfårsärreglerasgenomnationellrätt.

Annorlunda förhållerdet sig när det gällerverksamhetsom inte
omfattas av unionsrätten, dvs. där dataskyddsförordningen inte 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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SOU 2017:39 Sammanfattning

ningen inte ska gälla i verksamheten. Ett sådant undantag kan också
angeatt endastvissadelaravdataskyddsförordningeninte ska gälla.

Förhållandet till våra grundlagar förändras inte

Våradetaljeradetryck- och yttrandefrihetsgrundlagarär unikai 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 vitalaoch mycket känsligadelar av den opinionsskapandeverk-
samheten, såsom meddelarfrihet och källskydd. Vi föreslår därför en
upplysningsbestämmelse som tydliggör att bestämmelserna i data-
skyddsförordningenoch i dataskyddslageninte ska tillämpasi den
utsträckning det skulle strida mot grundlagsbestämmelsernaom
tryck- och yttrandefrihet.

Utanför det grundlagsskyddadeområdet föreslår vi att ett
undantag från dataskyddsförordningen införs för sådan behandling
avpersonuppgiftersom sker för journalistiskaändamålellerför aka-
demiskt, konstnärligt eller litterärt skapande. Vissa av dataskydds-
förordningensbestämmelser,bland annat de som rör säkerhet för
personuppgifter,skadock tillämpasäveni dessafall.

Utrymmet för att ge offentlighetsprincipenföreträdeframförper-
sonuppgiftsregleringenär tydligti dataskyddsförordningen.Tryckfri-
hetsförordningens reglering om allmänhetens tillgång till handlingar
kan alltsåfortsätta att tillämpas,även när det gällerallmännahand-
lingar som innehåller personuppgifter.

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

Enligtförordningenskaett barnha fyllt 16år för att självtkunnasam-
tycka till behandlingav personuppgiftervid erbjudandetav informa-
tionssamhällets tjänster, Lex. socialamedier, söktjänster och s.k. appar
för smarta enheter. Vi föreslåratt denna åldersgränsska sänkastill
13år 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 nationell rätt eller unionsrätt för att kunna utgöra rättslig grund
för behandlingav personuppgifter.Vi föreslårbestämmelseri data-
skyddslagensom förtydligarhur dessaföreteelserfastställsi enlighet
med svensk rätt. En rättslig förpliktelse är enligt svensk rätt fastställd
om den gällerenligt lageller annan författningellerföljerav kollek-
tivavtalellerav beslutsom har meddelatsmed stöd avlagellerannan
författning. Myndighetsutövning fastställs i svensk rätt genom lag
eller annan författning. Uppgifter av allmänt intresse är fastställda i
enlighetmed svenskrätt om de följerav lag ellerannan författning
eller av kollektivavtaleller av beslut som har meddelats med stöd av lag
ellerannanförfattning.

Med anledningavatt vårt uppdraghar omfattatarkivfrågorharvi
uppmärksammat att enskilda arkivinstitutioner kan sakna en fast-
ställdrättsliggrund för behandlingavpersonuppgifter.I avvaktanpå
den breda översyn av arkivväsendetsom regeringenhar 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

Enligtdataskyddsförordniitgengällersomhuvudregel,liksomtidigare,
ett förbudmot behandlingavkänsligapersonuppgifter.Behandlingav
sådana personuppgifter får ske bara om det finns stöd i någon av
förordningensundantagsbestämmelser.Vissaundantagfrån förbudet
följer direkt av förordningen, medan andra förutsätter stöd även i
nationell rätt. Vi föreslår att ett sådant stöd ska införas i dataskydds-
lagen när det gäller nödvändig behandlingav personuppgifterpå
arbetsrättens område, 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

Myndigheter har ofta berättigade skäl att behandla känsliga person-
uppgifteroch i mångafallsker detta i den registreradesegetintresse.
För att säkerställaatt nödvändigbehandlingkan ske ävenefterdet att
dataskyddsförordningen börjar gälla bedömer vi att det krävs ett nytt
undantagför behandlingav känsligapersonuppgifterhos myndighe-
ter. Vi föreslår att sådan behandling ska få ske

- i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är
nödvändiga för handläggningen av ett ärende,

- om uppgifterna har lämnatstill myndigheten och behandlingen
krävs enligt lag, eller

H i enstaka fall, om det är absolut nödvändigt för ändamålet med
behandlingenoch behandlingeninte innebär ett otillbörligt in-
trång i den registrerades personliga integritet.

Vi föreslårocksåatt det vidbehandlingsom sker medstöd 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, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella
tvångsmedelävenfortsättningsvisskafåutförasavmyndigheter.

För att andra än myndigheter ska få behandla sådana uppgifter
föreslårvi att det måstefinnasuttryckligt stöd i lag ellerförordning
eller i föreskrifter eller förvaltningsbeslut från Datainspektionen. Vi
föreslårett sådant stöd i lag när det gälleruppgifter som behandlas
för arkivändamål av allmänt intresse, förutsatt att behandlingen sker
som en följd av de skyldigheter att bevara och vårda handlingar som
anges i arkivlagstiftningen och andra föreskrifter.
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Personnummer får under vissa förutsättningar
behandlas även i fortsättningen

Vi föreslåratt uppgifterom personnummereller samordningsnum-
mer även fortsättningsvisska 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

Personuppgifter som behandlas enbart för arkivändamål av allmänt
intresseellerför statistiskaändamålfår enligtvårt förslaginte använ-
das för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade, annat än om det
finnssynnerligaskälmedhänsyntillden registreradesvitalaintressen.

Begränsningeni frågaom arkiveradeuppgifter ska inte gällaför
myndigheter. Det ska däremot begränsningen rörande statistikupp-
gifter göra.

Rätten till registerutdrag och information m.m.
ska i vissa fall vara begränsad

Den registreradesrättigheterstärks genomdataskyddsförordningen.
Dessa rättigheter är dock inte ovillkorliga.Vissaviktigaundantag
från rättigheterna regleras direkt i förordningen.Vi föreslår där-
utöveratt rätten till informationoch sk. registerutdraginte skagälla
uppgifter som omfattas av sekretess.Rätten till registerutdragska
som huvudregelinte hellergällapersonuppgiftersom finnsi löpande
text som utgör utkast eller minnesanteckning.Hos Riksarkivetoch
andra arkivmyndigheter ska rätten till registerutdrag, rättelse m.m.
vara begränsad när det gäller personuppgifter som finns i arkiv-
material som tagits emot för förvaring av myndigheten.

24



SOU 2017:39 Sammanfattning

Vissabeslut som fattas av en personuppgiftsansvarig
myndighet får överklagas till domstol

I likhet med vad som gäller enligt personuppgiftslagenska vissa
beslut som en myndighetfattar i egenskapavpersonuppgiftsansvarig
kunna överklagastill allmänförvaltningsdomstol.Det gällersådana
beslut som myndigheten fattar med anledning av att den registrerade
utövar sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det kan t.ex.
röra sig om avslagsbeslutpå begäranom att den registreradeska få
tillgångtill sinapersonuppgifter,att uppgifterska rättas ellerraderas
elleratt en behandlingskabegränsas.

Den registrerade kan begära skadestånd

Den registreradehar enligtdataskyddsförordningenrätt tillersättning
från den personuppgiftsansvarigeeller ett personuppgiftsbiträdeom
skada har uppstått på grund av överträdelser av förordningen. Vi före-
slåratt det i dataskyddslagenförtydligasatt dennarätt till skadestånd
även gällervid överträdelserav bestämmelseri dataskyddslagenoch
andra författningar som kompletterar förordningen.

Datainspektionen ska utöva tillsyn

Datainspektionen ska vara den myndighet som ska utöva tillsyn och
övervaka att bestämmelserna i dataskyddsförordningen och data-
skyddslagen efterlevs. Inspektionens tillsynsbefogenheter anges i
clataskyddsförordningen. Dessa befogenheter ska enligt vårt förslag
gälla även vid tillsynen över att dataskyddslagen och annan komplet-
terande lagstiftning följs.

Datainspektionensbeslutenligtdataskyddsförordningenoch 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.Klagomålctska behandlasinom tre månader.
Om det inte sker får den registrerade enligt vårt förslag begära ett
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besked i frågan om Datainspektionenavser att utöva tillsyn eller
inte. Om Datainspektionenbehövermer tid för att behandlaklago-
målet, får begäran avslås genom ett motiverat beslut. Den registre-

rade fåröverklagadetta beslut tillallmänförvaltningsdomstolgenom
en s.k. dröjsmålstalan.

Sanktionsavgift kan tas ut även av myndigheter som gör fel

Genom dataskyddsförordningen införs en möjlighet för Datainspek-
tionen att ta ut en administrativ sanktionsavgift av ett företag eller
andraenskildasom bryter mot dataskyddsregleringen.En sådansank-
tionsavgiftskaenligtvårtförslagävenkunnatasut aven myndighet.

Vi föreslår inte någon straffbestämmelse motsvarande den som
gäller enligt personuppgiftslagen.

Sekretessfrågor

Genomdataskyddsförordningeninförsen skyldighetför myndigheter
och vissa företag att utse ett dataskyddsombud.Ombudet ska vara
bundet av sekretess enligt unionsrätten eller den nationella rätten.

För dataskyddsombud som deltar i det allmännas verksamhet
gälleroffentlighets-och sekretesslagensbestämmelserom sekretess.
För den privatasektorn föreslårvi att tystnadspliktskagällafördata-
skyddsombud i fråga om sådant som ombudet har fått veta om
enskildspersonligaellerekonomiskaförhållanden.

Konsekvenser

Dataskyddsförordningens direkt tillämpliga bestämmelser kommer
att leda till konsekvenser,både för det allmännaoch för enskilda.Vi
har dock inte haft i uppgift att bedömaeller redovisadessakonse-
kvenser.I vårt uppdragingårdäremotatt bedömakonsekvensernaav
våra förslag,i den mån dessamedför förändringarjämfört med vad
som gälleri dag.

Våra förslag innebär att Riksarkivet,Datainspektionenoch de
allmännaförvaltningsdomstolarnafår något fler arbetsuppgifter.Vi
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bedömer dock att kostnadsökningarna 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 anseratt förslagen stärker skyddet för enskildaspersonliga
integritet.
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