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Betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av betänkande av dataskyddsutredningen SOU: 2017:39
Ny dataskyddslag. Förbundet anser att betänkandet bortser från att följa kommittédirektiv 2016:15
och dess uppmaning beträffande konsekvensbeskrivningar där utredaren särskilt ska ange
konsekvenserna för företagen i form av kostnader och administrativa bördor. Utredningen beskriver
ej heller tydligt hur förslagen utformats så att företagens administrativa börda inte ökar mer än
nödvändigt. Det må vara så att utredaren bedömer att de inte haft i uppdrag att beskriva och
analysera de förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär, men oaktat detta så bedömer
förbundet att ett införande av en ny dataskyddslag är så sammankopplat med införandet av
dataskyddsförordningen och därmed borde det tydligare belysas vilka effekter den nya datalagen har
för företag.
Även om utredaren gör bedömningen att de avgränsade förslag som presenteras inte medför några
konsekvenser för företag borde detta ändå beskrivas och motiveras. Småföretagarnas Riksförbund är
av den uppfattningen att det finns en stor oro bland landets små företag beträffande införandet av
GDPR. Rädslan att göra fel och hamna i rättsliga processer är stor bland förbundets medlemmar och
de höga sanktionsavgifterna är avskräckande. Under implementeringsprocessen har det uppstått ett
stort informations och utbildningsbehov. Det kommer därmed åligga datainspektionen ett stort
arbete med att genomföra informations och utbildningsinsatser. För att små företag ska kunna
säkerställa att göra rätt uppstår det kostnader för utbildning av personal, utbildning för
personuppgiftsbiträde samt översyn och nya rutiner beträffande registerhantering. Dessa
utgiftsposter och den ökade administrativa börda som en ny dataskyddslag medför borde enligt
förbundet behandlats i konsekvensavsnittet.
Förbundet ställer sig positiva till utredningens förslag 8.3.6 Inledande upplysningsbestämmelse som
ska ge läsaren en tydlig överblick om att personuppgifter får behandlas om de uppfyller minst ett av
de villkor som anges i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Denna överblick ökar förutsättningarna
för att små företag ska få in uppfattning av vilka kriterier som gäller.
I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitisk samordnare
Mattias Andersson varit föredragande.
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