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Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU
2017:39), samt yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Ert dnr: Ju2017/04264/L6
Förvaltningsrätten i Linköping tillstyrker förslaget. Förvaltningsrätten vill emellertid lämna följande synpunkter.
Förvaltningsrätten anser att förslaget innebär goda förutsättningar för att säkerställa en hög och enhetlig nivå för skyddet för fysiska personer samtidigt som det
fria flödet av personuppgifter underlättas. Förvaltningsrätten finner det positivt
att förslaget även skapar skydd för personuppgifteshanteringen inom det område
som inte täcks av unionsrätten. En enhetlig reglering för behandlingen av personuppgifter där avgränsningar och definitioner av olika begrepp stämmer väl
överens bör underlätta för rättstillämpningen.
Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning innefattar i 2 kap. 2 § en bestämmelse som gör det möjligt för barn som är
minst 13 år att själva samtycka till behandling av personuppgifter när informationssamhällets tjänster erbjuds direkt till dem. Utredningen har således föreslagit
en åldersgräns som är lägre än den åldersgräns om 16 år som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), EU:s dataskyddsförordning. Mot
bakgrund av att barn utgör en utsatt grupp som måste åtnjuta särskilt skydd samt
utifrån harmoniseringsskäl, är förvaltningsrätten tveksam till förslaget att föreskriva en lägre åldersgräns.
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Förslaget innebär att det kommer att införas ett antal nya skyldigheter för flera
myndigheter. Om Datainspektionen blir tillsynsmyndigheten kommer detta att
innebära nya arbetsuppgifter för myndigheten. Arbetsuppgifterna kommer också
att öka för förvaltningsrätterna även om måltillströmningens omfattning i nuläget kan vara svår att uppskatta. Till skillnad från utredningen anser förvaltningsrätten att genomförandet av förslaget kommer att bli mer resurskrävande än vad
genomförandet av ny lagstiftning normalt sett är. Det framstår därför som
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mycket tveksamt om genomförandet ryms inom de berörda myndigheternas anslag.
________________
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Annika Lowén efter föredragning av
förvaltningsrättsnotarien Isabelle Bengtsson. Chefsrådmannen Ronny Idstrand
har deltagit i beredningen.

Annika Lowén

