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Remissyttrande över betänkandet Ny
dataskyddslag (SOU 2017:39)
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och tillstyrker
författningsförslagen.
Sekretessens företräde
Brå ser det som positivt att man i förslaget väljer att tydligt ange att sekretessbestämmelser
har företräde framför registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen att ta del av
uppgifter som rör honom eller henne.
Allmän intresse som grund för personuppgiftsbehandling
Brå behandlar stora mängder personuppgifter, och i stor utsträckning personuppgifter om
lagöverträdelser. Stöd för dessa behandlingar har myndigheten funnit i 10 § d
personuppgiftslagen, då uppgifterna krävs för statistik och forskning som är av allmänt
intresse. Brå konstaterar att ett allmänt intresse som fastställts i författning eller beslut som
meddelats med stöd av författning alltjämt kommer att betraktas som en laglig grund för
behandling av personuppgifter och att detta särskilt tydliggörs i 2 kap. 4 § förslaget till lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Brå ska enligt
myndighetens instruktion initiera och bedriva forsknings-, analys- och utvecklingsarbete
och bedömer att myndigheten därmed kan behandla personuppgifter inom dessa områden
även fortsättningsvis. Även uppdrag som förmedlas genom regeringsbeslut bedöms
innebära en möjlighet till sådana personuppgiftsbehandlingar.
Komplext regelverk
Antalet författningar som personuppgiftsansvariga har att tillämpa blir i och med nu
förestående förändringar allt större och rättsområdet blir alltmer komplext. För Brås
verksamhet märks det till exempel avseende regelverket om personuppgifter som rör
fällande domar i brottmål samt överträdelser (eller lagöverträdelser som innefattar brott)
då myndigheten kommer att tillämpa tre författningar i stället för som tidigare en. Dessa
utmaningar är förhoppningsvis väl avvägda mot skyddet för den personliga integriteten.
Detta yttrande avges av generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av verksjurist
Sigrid Granath. I beredningen har verksjuristen Märta Philp deltagit.
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