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Kommunövergripande staben

Datum

2017-08-11

Diarienummer

KS 2017.595

Kommunstyrelsen

Svar på remiss - betänkande om ny dataskyddslag
SOU 2017:39

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Skurups kommun har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet om en ny
dataskyddslag (SOU 2017:39) och vill med anledning av det anföra
följande.
Dataskyddsutredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå en ny
nationell reglering som på ett generellt plan kompletterar
dataskyddsförordningen. Utredningen föreslår att personuppgiftslagen och
personuppgiftsförordningen ska upphävas och att de kompletterande
bestämmelser som är av generell karaktär samlas i en ny övergripande lag
och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.
Dataskyddsförordningens konsekvenser
Det är en brist att utredningen inte har haft i uppdrag att utreda vilka
konsekvenser dataskyddsförordningen kommer att innebära för det
allmänna. Det medför svårigheter för bland annat kommuner att beakta
framtida kostnader.
Sanktionsavgifternas nivå
Det följer direkt av förordningen att sanktionsavgifter kommer att kunna
påföras aktörer i den privata sektorn. Däremot är det upp till varje
medlemsland att bestämma om även myndigheter ska kunna påföras
sanktionsavgifter. Utredningen föreslår att sanktionsavgifter även ska kunna
påföras det allmänna.
Bestämmelsen i artikel 83.7 dataskyddsförordningen om medlemsstaternas
möjligheter att bestämma i vilken utsträckning myndigheter ska kunna
påföras avgifter, innebär enligt utredningens mening att medlemsstaterna
har utrymme att bestämma ett tak för de belopp som kan påföras
myndigheter
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Utredningen har föreslagit en lägre sanktionsavgift än den som enligt
förordningen ska gälla för den privata sektorn. Men ett maximibelopp på
10 000 000 miljoner kronor respektive 20 000 000 miljoner kronor är
orimligt särskilt i kombination med det strikta skadeståndsansvar som
dataskyddsförordningen ställer upp och tjänstefelsansvaret som också kan
tillämpas. En högsta nivå på 2 000 000 kr respektive 4 000 000 kr anser
Skurups kommun är mer rimligt.
I övrigt avstår Skurups kommun från att yttra sig.
Beslutsunderlag
SOU 2017:39 En ny dataskyddslag
Kommunövergripande staben

Cornelia Englén
Kanslichef
Beslutet skickas till:
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