1(2)
Yttrande
Datum

Dnr

2017-09-01

840 12249-17

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Dataskyddsutredningens betänkande Ny
dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning (SOU 2017:39)
Ju2017/04264/L6
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har granskat betänkandets förslag med
utgångspunkt i de konsekvenser som dessa får för myndighetens verksamhet och
förutsättningar att värna den enskildas personliga integritet.
Sanktionsavgifter
Utredningen föreslår att det för myndigheter införs en administrativ
sanktionsavgift vid överträdelser mot dataskyddsförordningen (betänkandets s.
287 ff.). Kronofogden har ingenting att erinra mot detta förslag.
Enligt utredningens förslag ska obetalda sanktionsavgifter lämnas till indrivning.
Vid indrivning får enligt förslaget verkställighet ske enligt utsökningsbalken (s.
298 och 8 § förslaget till förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning). Kronofogden har ingenting att erinra mot detta.
Utredningens förslag om verkställighet av sanktionsavgifter medför sannolikt en
viss ökning av Kronofogdens utsökningsärenden och kan därför medföra
kostnadsökningar för myndigheten. I betänkandet anges att beslut om
sanktionsavgifter mot myndigheter kan förväntas bli sällsynta (s. 348). Frågan om
antalet förväntade sanktionsavgifter mot privata aktörer behandlas dock inte i
betänkandet. Det saknas därför underlag för en bedömning av kostnaderna i den
delen.
Övrigt
Betänkandets förslag gällande den rättsliga grunden för behandlingen (108 ff.)
och myndigheters möjlighet att behandla känsliga personuppgifter (s. 172 ff.) är
enligt Kronofogdens bedömning viktiga för att myndigheten ska kunna behandla
personuppgifter som är nödvändiga i Kronofogdens verksamhet. De föreslagna
bestämmelserna om undantag från informationsskyldigheten vid sekretess
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gentemot den enskilde och för utkast och minnesanteckningar (s. 204 ff.) utgör
enligt Kronofogden nödvändiga anpassningar till tryckfrihetsförordningens och
offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Kronofogden tillstyrker dessa
förslag.
Kronofogden har i övrigt ingenting att erinra mot förslagen i betänkandet.
Detta yttrande har beslutats av rikskronofogden Christina Gellerbrant Hagberg efter
föredragning av verksjuristen Jens Västberg. I den slutliga handläggningen har
biträdande rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen, produktionsdirektören Eva
Carlquist, rättschefen Ulrika Lindén, stabschefen Jonas Bergström,
kommunikationsdirektören Anna Bergqvist, HR-direktören Helena Karlsson och
vik. utvecklingsdirektören Arwid Andersson deltagit.
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