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Betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
Sammanfattning
Transportstyrelsen tillstyrker i huvudsak utredningen förslag.
Transportstyrelsen har dock uppfattningen att det bör finnas vissa
möjligheter för myndigheter att kunna söka fram känsliga personuppgifter.
Detta i syftet att kunna bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet.
Transportstyrelsens synpunkter
10.6.2 Sökförbud för känsliga personuppgifter
Transportstyrelsen behandlar i stor utsträckning känsliga personuppgifter uppgifter om hälsotillstånd - inom ärendehanteringen. Så är t.ex. fallet när
det gäller prövning av någons lämplighet att inneha körkort, flygcertifikat
eller förarbevis som lokförare.
Transportstyrelsen menar att det i myndighetens verksamhet finns ett behov
av att kunna söka på uppgifter om hälsotillstånd för att kunna bedriva en
effektiv och rättssäker verksamhet. Möjligheten att använda sådan sökning
är viktig för myndigheten för att kunna hitta relevant information om
ärenden som liknar varandra. Detta är av stor betydelse för myndighetens
förutsättningar för likabehandling, enhetlighet och rättssäkerhet samt för
uppföljning av om verksamheten i sin tillämpning uppfyllt dessa krav.
Samtidigt kan handläggningen bli mer effektiv, framförallt vad gäller vilket
beslut som ska fattas i det enskilda ärendet, men också genom samordning
av handläggningen för ärenden med likartad frågeställning. Möjligheten att
söka på känsliga uppgifter kan också ge underlag för myndighetens
regelförenklingsarbete såvitt avser behov av revidering av vissa föreskrifter.
Transportstyrelsen skulle därför gärna se att man i det fortsatta
lagstiftningsarbetet överväger om det finns en möjlighet att, om det införs
ett sökförbud för känsliga personuppgifter, undanta myndigheters sökningar
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i verksamhetssystem där syftet är att följa upp och kvalitetssäkra den egna
verksamheten.
_____
Detta ärende har beslutats av stabschefen Jacob Gramenius. I den slutliga
handläggningen av ärendet deltog chefsjuristen Kristina Nilsson och juristen
Eva-Lotta Sandström, den senare föredragande.

Jacob Gramenius
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