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Yttrande över SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat betänkande.
Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering som kompletterar den
nya dataskyddsförordningen, EU 2016/679. Utredningen har inte haft i uppdrag att analysera
eller beskriva vilka förändringar som den nya dataskyddsförordningen innebär vilket medför
att bara en begränsad del av alla frågor som aktualiseras vid införandet av den nya
regleringen behandlas i betänkandet. Vidare har utredningen haft i uppdrag att upphäva nu
gällande reglering avseende personuppgiftshantering.
Ekobrottsmyndigheten har inget att erinra mot utredningens förslag. Mot bakgrund av den
omfattande reform som nu genomförs är det ytterst försvårande att ingen utredning har fått i
uppdrag att analysera, definiera och ingående beskriva vilka förändringar den nya
dataskyddsförordningen kommer att innebära.
Förordningen är direkt tillämplig i Sverige och den träder i kraft den 25 maj 2018. Den nya
dataskyddsregleringen kommer att påverka samtliga aktörer som hanterar personuppgifter
och öka komplexiteten väsentligt. Brottsutredande myndigheter har därutöver att förhålla sig
till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga,
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, och den lagstiftning

som kommer att träda i kraft vid dess implementering. Ett tiotal nya lagar och författningar
kommer att vara tillämpliga vad gäller personuppgiftshantering i Ekobrottsmyndighetens
verksamhet. Dataskyddsförordningen och den nya dataskyddslagen kommer att vara
tillämplig vad gäller myndighetens administrativa verksamhet.
Ett omfattande arbete med att tolka och implementera den nya dataskyddsregleringen
(utbildningsinsatser, anpassningar av verksamhetsstöd och rutiner etc.) kommer att behöva
genomföras av myndigheter och organisationer. I många frågor är, som utredningen
konstaterar, rättsläget oklart och tolkningar m.m. överlämnas åt praxis vilket innebär att det
kommer att ta tid för myndigheter att få nödvändig vägledning. Stora resurser måste avsättas
för arbetet, som riskerar leda till omfattande variationer i tolkningar. Detta är inte minst
problematiskt mot bakgrund av regler om sanktionsavgifter som införs. Det vore önskvärt att
det i det fortsatta lagstiftningsarbetet ges nödvändiga vägledningar och förtydliganden så
långt detta är möjligt.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Eva Håkansson. I handläggningen har även
stabschef Fredrik Holmberg och chefsjuristen Lena Lindgren Schelin deltagit. Verksjuristen
Eva Bergholm Guhnby har varit föredragande.
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