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Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,
Ju2017/04264/L6
Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter.

Kapitel 9 - Barns samtycke som rättslig grund
Länsstyrelsen är positiv till att frågan regleras, men ställer sig tveksam till den
åldersgräns som utredningen föreslår.
Som utredningen anför (avsnitt 9.4.4) får den som är underårig (under 18 år) som
huvudregel inte åta sig förbindelser. Även om svenska barn får anses ha stor
medievana, kan det med fog ifrågasättas om personer under 16 års ålder generellt
sett har förmåga att överblicka de konsekvenser ett samtycke till behandling av
personuppgifter kan komma att innebära. Att möjligheten till barns samtycke som
rättslig grund bara gäller när ”informationssamhällets tjänster erbjuds direkt till
barn” och även begränsas av annan lagstiftning, ändrar inte Länsstyrelsens
inställning. Vad gäller harmoniseringen till övriga medlemsländer anser
Länsstyrelsen att utredningens resonemang (avsnitt 9.5, s 159) om att i efterhand,
om det visar sig att flertalet övriga medlemsstater valt en 16 eller 15 -års gräns,
överväga frågan på nytt och då eventuellt höja åldersgränsen, är fel väg att gå. När
det gäller barn bör ”försiktighetsprincipen” gälla. Länsstyrelsen förespråkar därför
åldersgränsen 16 år och att den, om det visar sig att flertalet övriga medlemsstater
väljer en lägre åldersgräns, kan övervägas på nytt.
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Kapitel 20 - Övergångsbestämmelser
Länsstyrelsen anser att översynen av de sektorsspecifika författningar som hänvisar
till personuppgiftslagen måste påskyndas, så att personuppgiftslagen och
personuppgiftsförordningen fullt ut kan upphör att gälla per den 25 maj 2018. Att
tillämpa parallella regelverk blir rörigt och svårt att överblicka. Om en total översyn
omöjligen kan genomföras före den 25 maj 2018, anser Länsstyrelsen att det i
övergångsbestämmelserna ska införas en slutlig gräns för hur länge
personuppgiftslagen ska fortsätta att tillämpas. Lämpligen bestäms den till 2 år efter
ikraftträdandet av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, i linje med vad som
anges i dataskyddsförordningens skäl 171.
Beslut i detta ärende har fattats av länsöverdirektören Ola Melin med länsassessorn
Anna-Britt D. Adell som föredragande. I beslutet har även deltagit
upphandlingsjuristen Franceska Berglund Nilsson, sakkunnig Birgitta Fredriksson,
avdelningschefen Eva Fjelkner och rättschefen Leif Nyberin.
Yttrandet har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

