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Remiss, Betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
Utvecklingsutskottets beslut

Utvecklingsutskottet översänder komrnunchefens förslag till yttrande som
eget yttrande till Justitiedepartementet, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) har remitterat betänkandet SOU
2017:39 Ny dataskyddslag till bland annat Töreboda kommun för synpunkter senast den 1 september 2017.
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 att remittera Betänkandet
SOU 2017:39 Ny dataskyddslag till kommunchefen för förslag till yttrande
senast den 2 augusti 2017
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 102
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Bilaga Uu § 121/17

Expedieras till;
Justitiedepartementet, 4 ex. och e-post
Kommunchefen
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TJÄNSTESKRIVELSE

TöREBODA KOMMUN
Per-Ola Hedberg, Kommunchef
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Remiss, Bptänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen är positiv till Dataskyddsutredningens betänkande och har
inga invändningar mot förslaget till ny dataskyddslag.
Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Regeringskansliet (Justitiedepartementet) har remitterat betänkandet SOU
2017:39 Ny dataskyddslag till bland annat Töreboda kommun för synpunkter
senast den 1 septernber 2017.
Utvecklingsutskottet beslutade 2017-05-31, § 102, att remittera Betänkandet

SOU 2017:39 Ny dataskyddslag tiil kommunchefen för förslag till yttrande
senast den 2 augusti 2017.
Yttrande

Vi är positiva till utredningens förslag och vi stälier oss bakom övergripande
utgångspunkter och slutsatser som:
*

*

*

Strävan efter att sådan personuppgiftsbehandling som är tillåten idag i
möjligaste mån ska kunna fortsätta.
Sektorsspecifika bestämmelser ska ha företräde framför
dataskyddslagen.
Förhållandet till våra grundlagar förändras inte.

*

Åldersgränsen för att barn i vissa fall ska kunna samtycka till

@

behandling av personuppgifter sänks från 16 till 13 år i Sverige.
Sföd införs i dataskyddslagen för nödvändig behandling av känsliga
personuppgifter på arbetsrättens område, inom hälso- och sjukvård, i
social omsorg, i arkivverksamhet och i statistisk verksamhet.

*

Rätten till information och s.k. registerutdrag ska inte gälla uppgifter
sorn omfattas av sekretess.

*

Sanktionsavgift kan påföras först efter underlåtenhet att rätta sig efter
föreläggande eller beslut.

Ärendet

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för f5rsiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95 /46 /EG (allmän dataskyddsförordning).
I dagligt tal används ofta den vedertagna engelska förkortningen,
GDPR.

Dataskyddsförordningen kommer från och med den 25 maj 2018
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att ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet och utgöra den generella
regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. Detta innebär att
dataskyddsförordningen är direkt tillämplig till skillnad mot direktiv.

Även om dataskyddsförordningen är direkt tillämplig, till skillnad
från dataskyddsdirektivet, innehåller den många bestämmelser som
förutsätter eller ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av
olika slag.

Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirektivets
struktur och innehåll, men innebär även en rad förändringar. Några av dessa
förtjänar att nämnas särskilt:

Den registrerades rättigheter har förstärkts i syfte att ge den
registrerade ökad kontroll över sina personuppgifter.
Förstärkning av rätten att få åtkomst till sina personuppgifter i syfte att
föra över dem till en annan leverantör av elektroniska tjänster, s.k.

*

dataportabilitet.

En tydligare rätt till radering ("rätt att bli bortglömd") införts.
Barns särställning och särskilda utsatthet poängteras på flera ställen i

*

*

förordningen.

Det införs krav på konsekvensanalyser om en viss behandling sannolikt
kommer att leda till hög risk för enskildas rättigheter eller

*

skyldigheter.

Den allmänna anmälningsskyldigheten till tillsynsmyndigheten tas

*

bort.

Tydligare regler för kommunikation och ansvar hos de som behandlar
personuppgifter.

*

Krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard införs.
Nytt gemensamt system med administrativa sanktionsavgifter som ska
tas ut vid vissa typer av överträdelser av förordningen.

*

*

Behandling av personuppgifter är enligt denna bestämmelse endast laglig om
och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
*

*

*

*

Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes
personuppgiff:er behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtali vilket den
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den
registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som
åvilar den personuppgiftsansvarige.
Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk
person.

*

*

4

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av ailmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen,
om inte den registrerades intressen eiler grundläggande rättigheter
och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt
när den registrerade är ett barn.

Principerna för behandling av personuppgifter, dvs. vilka allmänna krav som
gäller för all personuppgiftsbehandling, anges i artikel 5.1 i
dataskyddsförordningen:
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Den första principen som läggs fast i artikel 5.1 (led a) är att
personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätti
förhåliande till den registrerade.

*

Personuppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål och de får inte senare behandlas på ett sätt som är
oförenligt med dessa ändamål (led b).
Behandlingen ska vara nödvändigt för att utföra uppgiften eller
myndighetsutövningen.

*

Uppgifterna ska bland annat vara adekvata och korrekta (accurate).
Personuppgifter får inte förvaras under en längre tid än vad som är
nödvändigt.

Uppgifterna måste också behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig
säkerhet.

Töreboda 2017-07-14

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

Beslutet ska skickas till:

Justitiedepartementet
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