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Remiss av delbetänkandet Automatiserade
beslut – färre regler ger tydligare reglering
Datainspektionen, som har granskat betänkandet främst utifrån sin uppgift att
verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks
genom behandling av personuppgifter, lämnar följande synpunkter.
Sammanfattning
I den fortsatta beredningen bör det tydliggöras hur frågor om omprövning
enligt 27 § förvaltningslagen av beslut som har fattats automatiserat förhåller
sig till 29 § personuppgiftslagen. Det bör också utredas hur de i avsnitt 5.6
redovisade reglerna om omprövning av automatiserade beslut i andra
författningar förhåller sig till ovan nämnda bestämmelse i
personuppgiftslagen.
Det får inte råda någon osäkerhet hos de myndigheter som har att tillämpa
bestämmelserna om vilka regler som gäller. Det måste också säkerställas att de
nationella reglerna inte strider mot dataskyddsdirektivet (Europaparlamentets
och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter)
5.6 Rättelse och omprövning
I avsnitt 5.6 behandlar utredningen frågor om rättelse och omprövning av
beslut som har fattats automatiserat. Utredningen går kort igenom
bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen om rättelse och omprövning
och nämner också ett antal andra bestämmelser i lag och förordning där frågor
om omprövning regleras särskilt. Utredningen går dock inte närmare in på hur
dessa bestämmelser förhåller sig till bestämmelsen i 29 § personuppgiftslagen
om automatiserade beslut.
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Av 29 § första stycket personuppgiftslagen framgår att enskilda på begäran kan
få vissa typer av automatiska beslut manuellt omprövade. Av paragrafens andra
stycke framgår vidare att den som varit föremål för ett automatiserat beslut har
rätt att efter ansökan få begriplig information om logiken som lett fram till ett
automatiserat beslut. Denna rättighet kan den enskilde göra gällande oavsett
om beslutet i fråga är föremål för omprövning eller inte.
Bestämmelserna i personuppgiftslagen ska enligt 2 § personuppgiftslagen inte
tillämpas om det finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning.
Det är oklart om 27 § förvaltningslagen innebär en från 29 § första stycket
personuppgiftslagen avvikande bestämmelse. Datainspektionen konstaterar i
detta avseende att bestämmelsen i 29 § första stycket personuppgiftslagen är
avsedd att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt artikel 15 i dataskyddsdirektivet.
Sverige får inte ha bestämmelser som är strängare eller mildare än vad
dataskyddsdirektivet medger.
Enligt Datainspektionen är det däremot tydligt att 27 § förvaltningslagen inte
utgör en från 29 § andra stycket personuppgiftslagen avvikande bestämmelse.
Bestämmelsen i andra stycket reglerar inte förfarandet vid omprövning, utan
ger enskilda rätt till information om vad som styrt den automatiserade
behandling som lett fram till ett beslut. Denna rättighet tillgodoses inte genom
bestämmelsen om omprövning i 27 § förvaltningslagen. Bestämmelsen i 29 §
andra stycket personuppgiftslagen är avsedd att ha samma innebörd som artikel
12 a tredje strecksatsen i dataskyddsdirektivet. Den aktuella bestämmelsen i
dataskyddsdirektivet är bindande för medlemsstaterna och Sverige är
följaktligen skyldig att ha bestämmelser som garanterar enskilda de rättigheter
som föreskrivs i bestämmelsen.
I den fortsatta beredningen bör det, för att säkerställa enskildas rättigheter
enligt dataskyddsdirektivet och för att underlätta rättstillämpningen, klargöras
hur 27 § förvaltningslagen förhåller sig till 29 § personuppgiftslagen. Av samma
skäl bör det också klargöras hur de särskilda regler om omprövning av
automatiserade beslut som redovisas i avsnitt 5.6 förhåller sig till 29 §
personuppgiftslagen. Det måste säkerställas att de regler som blir tillämpliga
inte strider mot dataskyddsdirektivet.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter
föredragning av juristen Oskar Öhrström. Vid den slutliga handläggningen har
även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och enhetschefen Katarina Tullstedt
deltagit.

Kristina Svahn Starrsjö
Oskar Öhrström
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