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Remiss från Justitiedepartementet om betänkandet Ny
dataskyddslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott besvarar Justitiedepartementets remiss
om betänkande ”Ny Dataskyddslag” med nedanstående yttrande.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Justitiedepartementet har skickat betänkande av dataskyddsutredningen
”Ny dataskyddslag”, SOU 2017:39, på remiss till Falköpings kommun.
Departementets diarienummer är Ju2017/04264/L6.
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning.
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men ger utrymme för
kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Utredningens uppdrag
har varit att föreslå en ny nationell reglering som kompletterar
dataskyddsförordningen. Utredningen föreslår bland annat att
personuppgiftslagen (1998:204) upphävs och att en ny dataskyddslag införs
som ett komplement till dataskyddsförordningen.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar. Då
materialet är omfattande och tiden knapp har kommunledningsförvaltningen
valt att svara på de förslag som är av störst betydelse för Falköpings
kommun, eller som är av politiskt intresse. Det finns dock ett flertal andra
förslag som inte behandlas i remissvaret.
Utredningen föreslår att sanktionsavgifter ska få tas ut av statliga och
kommunala myndigheter och dessa är begränsade till två nivåer. För mindre
allvarliga överträdelser föreslås avgiften uppgå till högst 10 miljoner kronor
och för allvarligare överträdelser till högst 20 miljoner kronor.
Remissvar
9.5. Barn som fyllt 13 år ska själva kunna samtycka till
personuppgiftsbehandling i samband med att informationssamhällets
tjänster erbjuds direkt till barn.
Falköpings kommun instämmer i förslaget med följande reservation.
Utvecklingen av internet har gått snabbt och den dagliga
internetanvändningen bland 13–16-åringar är mycket hög. För att barn så
unga som 13 år ska kunna ge sitt samtycke till personuppgiftsbehandling
krävs dock att de har kunskap om personuppgifter, vad de samtycker till
samt personuppgifters presumtiva användningsområden. Falköpings
kommun anser att information om personuppgiftslagstiftning bör ingå i den
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satsning på att öka elevers digitala komptens som bland annat framgår av
läroplanen i förskola och grundskola. Det kan inte vara tillräckligt att
ansvaret för att informera barnen läggs på informationssamhällets
tjänsteleverantörer. Staten måste ta på sig ett utbildningsansvar och
säkerställa att barn i åldersgruppen 13–16 år har tillräcklig kunskap för att
kunna samtycka.
18.5.3 Sanktionsavgifter ska få tas ut även av statliga och kommunala
myndigheter.
Falköpings kommun motsätter sig förslaget. Falköpings kommun anser inte
att sanktionsavgiftens storlek är skälig eller proportionerlig. Avgifterna, som
visserligen endast är tak, slår orimligt hårt mot kommunerna eftersom dessa
kan bestå av flera olika myndigheter jämfört med statliga myndigheter. Hur
ett eventuellt brott mot förordningen kommer att slå kan bero dels på
kommunernas storlek men framförallt på hur kommunerna organiserar sig. I
en kommun där organisationen är traditionellt uppdelad i så många som
tiotalet nämnder, där varje nämnd har ett eget personuppgiftsansvar, kommer
sanktionsavgiften i teorin vida kunna överstiga de sanktionsavgifter som kan
utkrävas av kommuner som organiserar sig i en enda nämnd. Detta kan
jämföras med konkurrensskadeavgift som tas ut av kommunen som juridisk
person. Förslaget riskerar att påverka hur kommunen väljer att organisera sig
och i förlängningen den kommunala självbestämmanderätten. Storleken på
avgiften borde vara avhängigt storleken på den statliga myndighetens eller
den kommunala myndighetens budget.
Falköpings kommun anser vidare att det behöver klargöras huruvida
kommunala bolag utgör ett sådant offentligt organ, som anges i artikel 83.7 i
förordningen, och därmed omfattas av förslaget. Utredningen har endast
berört begreppet ”myndighet” och har inte utvecklat om det för Sveriges del
finns några offentliga organ som anges i artikel 83.7. Kommunala bolag
utgör formellt sett inte myndigheteter även om de omfattas av vissa
bestämmelser där de jämställs med kommunal myndighet till exempel i
offentlighets- och sekretesslagen. Kommunala bolag torde kunna utgöra
sådana offentliga organ som anges i artikel 83.7.
Förvaltningens bedömning
Enligt § 3.8 i delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen, antagna av
kommunstyrelsen den 10 maj 2017, § 56, har kommunstyrelsens
arbetsutskott delegation på att i brådskande fall avge yttranden till
myndigheter, organisationer och andra. Justitiedepartementet vill ha svar på
remissen senast den 1 september 2017. Kommunstyrelsen sammanträder den
6 september 2017 och av den orsaken föreslår förvaltningen att samrådet
besvaras av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
besvarar Justitiedepartementets remiss om betänkande ”Ny dataskyddslag”
med ovanstående yttrande.
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Tjänsteutlåtande, daterat den 22 juni 2017, har utarbetats av kommunjurist
Sara Cronholm.

Paragrafen skickas till
Justitiedepartementet
Sara Cronholm, kommunjurist
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