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I vad mån förekommer
integritetskränkningar i databaser
med utgivningsbevis?4

1. Inledning
Det finns inga statistiska uppgifter specifikt om förekomsten av
integritetskränkningar i databaser med utgivningsbevis eller om
förekomsten av integritetskränkningar på Internet som helhet. Det
har därför genomförts en undersökning av innehållet i samtliga
databaser med utgivningsbevis. Undersökningen som genomförts
är identisk med den undersökning som genomfördes av Yttrandefrihetskommittén i SOU 2009:14. Resultatet av undersökningen
redovisas i det följande. Under undersökningens gång har även
kontakt tagits med de organ som kan antas ha uppgifter av intresse.
Följande kan noteras.
Enligt BRÅ:s statistik var antalet totalt anmälda, dvs, inte enbart
på Internet, ärekränkningsbrott, brott mot PUL och hets mot
folkgrupp följande för åren 2011–2014:

4

Rapporten är skriven av nuvarande hovrättsfiskalen Alexandra Adler. Den har skrivits på
uppdrag av Mediegrundlagskommittén.
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BRÅ för i nuläget ingen statistik över ärekränkningsbrott som
skett på Internet. Enligt uppgifter från BRÅ ska ett arbete inledas
med att skapa förutsättningar för att ta fram just denna typ av
uppgifter. Detta arbete kommer dock antagligen inte att påbörjas
förrän tidigast under år 2016.
Inte heller polisen har kunnat bidra med statistik specifikt för
ärekränkningsbrott som skett på Internet vilket har två olika
förklaringar. För tiden före år 2015 fördes statistik endast på
regional nivå, dvs. enligt polisen gamla organisationssystem så
förde varje enskild regional polismyndighet sin separata statistik.
Den andra anledningen till att polisen inte kan bidra med denna typ
av statistik är att brottskoder saknas för att kategorisera brott
såsom begångna på Internet. Enligt information från Nationellt ITbrottscentrum, Nationella Operativa avdelningen, hos polisen
kommer polisen, i samband med att BRÅ utvecklar sina statistiska
förutsättningar, att skapa nya brottskoder så att anmälningar enkelt
kan kopplas till brott begångna på Internet. Att i nuläget, manuellt
för hela landet, gå igenom de brott som undersökningen tar sikte
på anses inte vara görligt.
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Datainspektionen har uppgett följande statistik angående det
antal telefonsamtal och e-mail som deras upplysningsverksamhet
har tagit emot under perioden år 2012 till och med juli 2015.
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Datainspektionen för ingen statistik över vad varje samtal eller email handlar om men en kartläggning gjordes under november
månad år 2014 som kan belysa föredelningen av klagomålen till
myndigheten något. Av alla e-mail som inkom till myndighetens
upplysningsverksamhet under den månaden (512 stycken) rörde
63 procent personuppgifter, 18 procent publicering på grundlagsskyddad webbplats eller annat journalistiskt ändamål, 11,5 procent
kameraövervakning, 8,5 procent inkassoverksamhet och 7 procent
kreditupplysning. Av samtliga telefonsamtal under samma period
(444 stycken) rörde 67,5 procent personuppgifter, 11,5 procent
kameraövervakning, 7,5 procent inkassoverksamhet och 5,5 procent
kreditupplysning.
Sedan den 24 oktober 2008 har JK tagit emot anmälningar och
upprättat 1 746 ärenden angående brottet förtal. För brottet hets
mot folkgrupp uppgår samma siffra till 892. För brottet olaga hot
förs ingen statistik då de ärendena är relativt få och som regel ingår
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i anmälningar om hets mot folkgrupp. Antalet ärenden avseende
skadeståndsanspråk riktade mot staten med stöd av PUL uppgår
till 445 stycken sedan den 24 oktober 2008.
Myndigheten för radio och tv har uppgett att det totala antalet
utfärdade utgivningsbevis, per den 5 november 2015, var 1 286. I
denna siffra ingår även förlängningar av befintliga utgivningsbevis.
Antalet utgivningsbevis utan hänsyn till förlängningar är 1 208. Per
den 5 november 2015 fanns 963 gällande utgivningsbevis. Sedan år
2011 fram till hösten 2015 har myndigheten utfärdat 534 utgivningsbevis, inklusive förnyelser, och 456 exklusive förnyelser. Myndigheten
för inte någon formell statistik över vilken typ av klagomål som
myndigheten tar emot men enligt uppgifter från myndigheten kan
följande sägas generellt. De klagomål som myndigheten får in rörande
publicering på Internet gäller främst webbplatser med utgivningsbevis
som tillhandahåller information om personer, exempelvis merinfo.se,
ratsit.se och lexbase.se. Klagomålen rör främst integritet och upplevda
integritetskränkningar i stort, dvs. tidigare nämnda webbplatser, och i
enstaka fall kan det röra sig om mer individuella kränkningar på
webbplatser.
Under undersökningen har innehållet i samtliga databaser med
utgivningsbevis under perioden den 14 september 2015 till och med
den 9 november 2015 granskats. Databaserna har i den nedanstående
redovisningen av undersökningen delats in i fyra grupper. Grupp A
omfattar de databaser där det, efter innehållet i databasen, kan antas
att databasen drivs av en privatperson. Grupp B omfattar de databaser
som bedriver kreditupplysningsverksamhet eller liknande verksamhet
med utlämning av uppgifter ur register. Grupp C omfattar de databaser som bedömts drivas av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska eller ideella föreningar,
stiftelser, klubbar eller liknande privata organ eller andra organisationsformer som inte omfattas av kategoriseringen i grupp A eller B.
Grupp D omfattar de databaser som bedömts drivas av myndigheter,
kommuner, landsting, städer, skolor, högskolor, universitet, stift,
församlingar eller andra religiösa organ, museer, bibliotek, andra
offentliga organ samt aktiebolag som ägs av offentliga organ.
I bilaga till undersökningens resultat finns en sammanställning
över databaserna med utgivningsbevis efter den 10 december 2010.
Sammanställning över databaser med utgivningsbevis före denna
tidpunkt finns redovisad i bilaga till Yttrandefrihetskommitténs

890

SOU 2016:58

Bilaga 7

betänkande SOU 2009:14. I sammanställningen anges utgivningsbevisnummer, namn, beteckning och organisationsform samt syfte
eller innehåll i databaserna. Vilka av databaserna som under undersökningen bedömts kunna antas innehålla integritetskränkningar
redovisas inte.
Vid bedömningen av om integritetskränkningar kan antas förekomma har utgångspunkten för undersökningen varit de regler till
skydd för den personliga integriteten som gäller när grundlagsskydd
enligt TF och YGL inte föreligger. Under undersökningen har strävats
efter att ta del av huvuddelen av innehållet i varje databas. I de fall då
innehållet har varit mycket omfattande har läsningen begränsats till
innehållsförteckning eller motsvarande, rubriker, flikar etc. och
innehållet i de mest framträdande delarna av databasen samt de delar
där det finns störst anledning att misstänka att integritetskränkningar
kan förekomma. Sådant innehåll i databaserna som kräver inläggning,
lösenord, abonnemang eller prenumeration har inte tagits del av. Att
notera i sammanhanget är att undersökningen inte har använt en
metod för att undersöka antalet integritetskränkningar som kan antas
förekomma i en databas utan endast om någon typ av integritetskränkning kan antas förekomma. För varje databas har nedan angivna
frågor studerats.
1.

Vilket är databasens syfte och innehåll?

2.

Förekommer överträdelser av BrB, t.ex. förtal, hets mot
folkgrupp, brott mot tystnadsplikt, olaga hot etc?

Exempel på frågeställning; brottet förtal:
Utpekas någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt
eller lämnas annan uppgift som är ägnad att utsätta denne för
andras missaktning?
Om en sådan uppgift lämnats, var den som lämnat uppgiften
skyldig att uttala sig eller var det annars med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgiften? Om ja, var uppgiften sann
eller hade uppgiftslämnaren annars skälig grund för den?
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3.

Förekommer överträdelser av PUL i dess lydelse före den
1 januari 2007?

Behandlas personuppgifter, dvs. uppgifter som kan hänföras till en
levande person, t.ex. namn och bild, utan samtycke och utan att
något sådant undantagsfall som nämns i 10 § PUL föreligger?
Behandlas känsliga personuppgifter, dvs. uppgifter om ras
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv, utan att
den registrerade på ett tydligt sätt har offentliggjort uppgifterna
eller lämnat sitt samtycke (13 § PUL)?
Behandlar andra än myndigheter uppgifter om lagöverträdelser
(21 § PUL)?
Kan behandlingen av personuppgifter anses falla in under undantaget enligt 7 § andra stycket för behandling som sker uteslutande
för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande
(jmf NJA 2001 s. 409)?
4.

Förekommer överträdelser av PUL i dess lydelse efter den 1
januari 2007?

Vid publicering på Internet är det ofta fråga om ostrukturerat
material som ska bedömas enligt missbruksregeln i 5 a § PUL. De
kränkningar som utgör brott mot missbruksregeln och därför är
straffbelagda är behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 §
PUL, uppgifter om lagöverträdelser m.m., enligt 21 § PUL och
överföring av personuppgifter till tredje land enligt 33–35 §§ PUL.
Vid behandling av strukturerat material, dvs. sådant som ingår i
eller är avsett att ingå i en samling av personuppgifter som har
strukturerats för att påtagligt underlätta sökningen efter eller
sammanställning av personuppgifter, är det straffbart att behandla
känsliga personuppgifter i strid med 13–21 §§ PUL samt föra över
personuppgifter till tredje land i strid med 33–35 §§ PUL. Samma
undantag som nämnts ovan för journalistiska ändamål och
konstnärligt och litterärt skapande gäller för PUL i dess senaste
lydelse.
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Förekommer överträdelser av KuL?

Enligt 5 § KuL ska kreditupplysningsverksamhet bedrivas så att
den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom
innehållet i de upplysningar som förmedlas eller att hanteringen av
upplysningarna inte leder till att oriktiga eller missvisande uppgifter
lagras eller lämnas ut. För sådan behandling av personuppgifter
som omfattas av PUL gäller 9 § första stycket a, b och d–h KuL
med krav på bl.a. att personuppgifter behandlas bara om det är
lagligt och att uppgifterna är relevanta och riktiga. I 5 § fjärde
stycket KuL anges att personuppgifter får behandlas utan samtycke
i kreditupplysningsverksamhet utan hinder av 10 § PUL.
Den registrerade kan inte heller motsätta sig behandlingen.
Uppgifter om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv får enligt 6 § KuL inte behandlas i kreditupplysningsverksamhet.
Ett krav på legitimt intresse gäller för kreditupplysningsverksamhetens hantering av personuppgifter enligt 9 § KuL. Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte
lämnas ut om det finns anledning att anta att upplysningen
kommer att användas av någon annan än den som på grund av
ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av liknande anledning har
behov av upplysningen.
När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut ska den
som avses med upplysningen samtidigt få en s.k. kreditupplysnings- eller omfrågningskopia, dvs. ett skriftligt meddelande om
vilka uppgifter som har lämnats om personen och vem som har
begärt upplysningen, 11 § KuL. Enligt 12 § KuL gäller bl.a. en
skyldighet att rätta felaktiga uppgifter. Om en oriktig uppgift har
tagit in i en kreditupplysning (som lämnas på annat sätt än enligt
TF eller YGL) ska rättelse eller komplettering, så snart det kan ske,
tillställas var och en som under den senaste tolvmånadersperioden
fått fel av uppgiften.
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6.

Förekommer överträdelser av annan lagstiftning?

Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBSlagen, gäller för tjänster där någon inrättar en möjlighet för
användare att sända in egna och ta del av andras meddelanden. Sådan
verksamhet ska inte kunna erhålla utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 §
andra stycket YGL men grundlagsskydd på grund av ett utgivningsbevis kan gälla om verksamheten efter ansökan om utgivningsbevis har ändrats till att omfatta en elektronisk anlagstavla och
utgivningsbeviset inte har återkallats. Enligt BBS-lagen föreligger en
skyldighet för den som driver verksamheten att ta bort meddelanden som uppenbart innefattar uppvigling, hets mot folkgrupp,
barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller intrång i upphovsrätt.
Lagen (1978:800) om namn och bild i reklam innebär att
näringsidkare vid marknadsföring inte får använda annans namn
eller bild utan dennes samtycke.
Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk har upphovsmannen ensamrätt att överföra verk
till allmänheten.
Enligt 5 kap. 7 § första stycket 3 lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation (LEK) ska den som tillhandahåller en allmänt
tillgänglig telefonitjänst tillgodose varje rimlig begäran om att lämna
ut abonnentuppgifter som inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag till den som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning. Av 6 kap. 16 § LEK framgår att uppgifter beträffande
fysiska personer får lämnas ut endast om abonnenten samtyckt till det.
Abonnenten ska också informeras om ändamålet med en abonnentförteckning innan uppgifter om denne får tas in i förteckningen. Om
förteckningen ska finnas i elektronisk form ska abonnenten
informeras om de sökfunktioner som finns, 6 kap. 15 § LEK.
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Resultatet av undersökningen av innehållet i databaser
med utgivningsbevis efter den 10 december 2010
Grupp A: Databaser med organisationsformen ”privatperson”
eller ”övrigt” om de kan antas drivas av privatpersoner
Antal databaser i gruppen: 86
Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar:
8 (förtal och brott mot PUL)
Antal databaser utan innehåll: 17
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 1
Grupp B: Databaser med kreditupplysningsverksamhet eller
liknande verksamhet med utlämning av uppgifter ur register
Antal databaser i gruppen: 27
Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar:
9 (brott mot PUL och KuL)
Antal databaser utan innehåll: 4
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 11
Grupp C: Databaser som drivs av aktiebolag, handelsbolag,
enskilda näringsidkare, ekonomiska eller ideella föreningar,
stiftelser, klubbar eller liknande privata organ
Antal databaser i gruppen: 213
Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar:
2 (förtal och brott mot PUL)
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Antal databaser utan innehåll: 36
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 14
Grupp D: Databaser som drivs av myndigheter, kommuner,
landsting, städer, skolor, högskolor, universitet, stift,
församlingar eller andra kyrkliga organ, museer, bibliotek, andra
offentliga organ o.d.
Antal databaser i gruppen: 29
Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar: 0
Antal databaser utan innehåll: 0
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 0
Summan av grupp A–D
Totalt antal databaser i gruppen: 355
Totalt antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar: 19 (5 %)
Totalt antal databaser utan innehåll: 57 (16 %)
Totalt antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller
liknande för att få del av hela eller delar av innehållet: 26 (7 %)
Resultatet av undersökningen av innehållet i databaser
med utgivningsbevis
Grupp A: Databaser med organisationsformen ”privatperson”
eller ”övrigt” om de kan antas drivas av privatpersoner
Antal databaser i gruppen: 208
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Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar:
13 (förtal och brott mot PUL)
Antal databaser utan innehåll: 57
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 3
Grupp B: Databaser med kreditupplysningsverksamhet eller
liknande verksamhet med utlämning av uppgifter ur register
Antal databaser i gruppen: 83
Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar:
19 (brott mot PUL och KuL)
Antal databaser utan innehåll: 7
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 26
Grupp C: Databaser som drivs av aktiebolag, handelsbolag,
enskilda näringsidkare, ekonomiska eller ideella föreningar,
stiftelser, klubbar eller liknande privata organ
Antal databaser i gruppen: 525
Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar: 4
(förtal och brott mot PUL)
Antal databaser utan innehåll: 123
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 20
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Grupp D: Databaser som drivs av myndigheter, kommuner,
landsting, städer, skolor, högskolor, universitet, stift,
församlingar eller andra kyrkliga organ, museer, bibliotek,
andra offentliga organ o.d.
Antal databaser i gruppen: 112
Antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar: 0
Antal databaser utan innehåll: 18
Antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande för
att få del av hela eller delar av innehållet: 0
Summan av grupp A–D
Totalt antal databaser i gruppen: 928
Totalt antal databaser som kan bedömas innehålla integritetskränkningar: 36 (4 %)
Totalt antal databaser utan innehåll: 205 (22 %)
Totalt antal databaser som kräver lösenord, inloggning eller liknande
för att få del av hela eller delar av innehållet: 49 (5 %)
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Förteckning över databaser med utgivningsbevis
meddelade efter den 10 december 2010
Grupp A: Databaser med organisationsformen ”privatperson” eller
”övrigt” om de kan antas drivas av privatpersoner.
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Grupp B: Databaser med kreditupplysningsverksamhet eller liknande verksamhet med utlämnande av uppgifter ur register
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Grupp C: Databaser som drivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda
näringsidkare, ekonomiska eller ideella föreningar, stiftelser, klubbar
eller liknande privata organ
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Grupp D: Databaser som drivs av myndigheter, kommuner, landsting, städer, högskolor, universitet, stift, församlingar eller andra
kyrkliga organ, museer, bibliotek, andra offentliga organ o.d.

925

Bilaga 7

SOU 2016:58

926

SOU 2016:58

Bilaga 7

927

Statens offentliga utredningar 2016
Kronologisk förteckning

2. Effektiv vård. S.

22. Möjlighet att begränsa eller förbjuda
odling av genetiskt modifierade
växter i Sverige. M.

3. Höghastighetsjärnvägens finansiering
och kommersiella förutsättningar. N.

23. Beskattning av incitamentsprogram.
Fi.

4. Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. U.

24. En ändamålsenlig kommunal
redovisning. Fi.

5. Låt fler forma framtiden!
Del A + B. Ku.

25. Likvärdigt, rättssäkert och
effektivt – ett nytt nationellt system
för kunskapsbedömning. Del 1 + 2. U.

1. Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. N.

6. Framtid sökes –
Slutredovisning från
den nationella samordnaren
för utsatta EU-medborgare. S.
7. Integritet och straffskydd. Ju.
8. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fjärde
penningstvättsdirektivet – samordning
– ny penningtvättslag – m.m.
Del 1 + 2. Fi.
9. Plats för nyanlända i fler skolor. U.
10. EU på hemmaplan. Ku.
11. Olika vägar till föräldraskap. Ju.
12. Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål. U.

26. På väg mot en ny politik för Sveriges
landsbygder – landsbygdernas
utveckling, möjligheter och
utmaningar. N.
27. Som ett brev på posten. Postbefordran
och pristak i ett digitaliserat samhälle.
N.
28. Vägen till självkörande fordon
– försöksverksamhet. N.
29. Trygghet och attraktivitet
– en forskarkarriär för framtiden. U.
30. Människorna, medierna & marknaden.
Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i
förändring. Ku.

13. Palett för ett stärkt civilsamhälle. Ku.

31. Fastighetstaxering av anläggningar
för el- och värmeproduktion. Fi.

14. En översyn av tobakslagen. Nya steg
mot ett minskat tobaksbruk.S.

32. En trygg dricksvattenförsörjning.
Del 1 + 2 och Sammanfattning. N.

15. Arbetsklausuler och sociala hänsyn
i offentlig upphandling
– ILO:s konvention nr 94 samt
en internationell jämförelse. Fi.

33. Ett bonus–malus-system för nya lätta
fordon. Fi.

16. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016. Risker, osäkerheter
och framtidsutmaningar. M.
17. EU:s reviderade insolvensförordning
m.m. Ju.
18. En ny strafftidslag. Ju.
19. Barnkonventionen blir svensk lag. S.
20. Föräldraledighet för statsråd? Fi.
21. Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige. M.

34. Revisorns skadeståndsansvar. Ju.
35. Vägen in till det svenska skolväsendet.
U.
36. Medverkan av tjänsteleverantörer i
ärenden om uppehålls- och arbets
tillstånd. UD.
37. Rätten till en personförsäkring.
– ett stärkt konsumentskydd. Ju.
38. Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden
för kunskap och likvärdighet. U.

39. Polis i framtiden
– polisutbildningen som högskole
utbildning. Ju.
40. Straffrättsliga åtgärder mot deltagande
i en väpnad konflikt till stöd för en
terroristorganisation. Ju.
41. Hur står det till med den personliga
integriteten?
– en kartläggning av Integritets
kommittén. Ju.
42. Ett starkt straffrättsligt skydd mot
köp av sexuell tjänst och utnyttjande
av barn genom köp av sexuell handling, m.m. Ju.
43. Internationella säkerhetsrätter
i järnvägsfordon m.m.
– Järnvägsprotokollet. Ju.
44. Kraftsamling mot antiziganism. Ku.
45. En hållbar, transparent och
konkurrenskraftig fondmarknad. Fi.
46. Samordning, ansvar och
kommunikation – vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever
med vissa funktionsnedsättningar. U.
47. En klimat- och luftvårdsstrategi
för Sverige. Del 1 + Del 2, bilaga med
underlagsrapporter. M.
48. Regional indelning – tre nya län. Fi.
49. En utökad beslutanderätt för
Konkurrensverket. N.
50. Genomförande av sjöfolksdirektivet. A.
51. Villkor för intjänande och bevarande
av tjänstepension. A.
52. Färre i häkte och minskad isolering. Ju.
53. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och
grundläggande betalkonton. Fi.
54. Till sista utposten. En översyn av
postlagstiftningen i ett digitaliserat
samhälle. N.
55. Det handlar om jämlik hälsa.
Utgångspunkter för Kommissionens
vidare arbete. S.
56. Ny paketreselag. Fi.
57. Utredningen om Sveriges försvars- och
säkerhetspolitiska samarbeten. UD.
58. Ändrade mediegrundlagar.
Del 1 + Del 2. Ju.

Statens offentliga utredningar 2016
Systematisk förteckning
Arbetsmarknadsdepartementet
Genomförande av sjöfolksdirektivet. [50]

Polis i framtiden – polisutbildningen som
högskoleutbildning. [39]

Villkor för intjänande och bevarande av
tjänstepension. [51]

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande
i en v äpnad konflikt till stöd för en
terroristorganisation. [40]

Finansdepartementet

Hur står det till med den personliga
integriteten?
– en kartläggning av Integritets
kommittén. [41]

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fjärde
penningtvättsdirektivet – samordning
– ny penningtvättslag – m.m.
Del 1 + 2. [8]
Arbetsklausuler och sociala hänsyn
i offentlig upphandling
– ILO:s konvention nr 94 samt
en internationell jämförelse. [15]
Föräldraledighet för statsråd? [20]
Beskattning av incitamentsprogram. [23]
En ändamålsenlig kommunal
redovisning. [24]
Fastighetstaxering av anläggningar
för el- och värmeproduktion. [31]

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av
sexuell tjänst och utnyttjande av barn
genom köp av sexuell handling, m.m.
[42]
Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – Järnvägsprotokollet. [43]
Färre i häkte och minskad isolering. [52]
Ändrade mediegrundlagar. Del 1 + Del 2.
[58]
Kulturdepartementet
Låt fler forma framtiden! Del A + B. [5]

Ett bonus–malus-system för nya lätta
fordon. [33]

EU på hemmaplan. [10]

En hållbar, transparent och
konkurrenskraftig fondmarknad. [45]

Människorna, medierna & marknaden
Medieutredningens forskningsantologi
om en demokrati i förändring. [30]

Regional indelning – tre nya län. [48]

Palett för ett stärkt civilsamhälle. [13]

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och
grundläggande betalkonton. [53]

Kraftsamling mot antiziganism. [44]

Ny paketreselag. [56]

Miljö- och energidepartementet

Justitiedepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016.
Risker, osäkerheter
och framtidsutmaningar. [16]

Integritet och straffskydd. [7]
Olika vägar till föräldraskap. [11]
EU:s reviderade insolvensförordning m.m.
[17]
En ny strafftidslag. [18]
Revisorns skadeståndsansvar. [34]
Rätten till en personförsäkring – ett stärkt
konsumentskydd. [37]

Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige. [21]
Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade
växter i Sverige. [22]
En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.
Del 1 + Del 2, bilaga med underlagsrapporter. [47]

Näringsdepartementet
Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. [1]
Höghastighetsjärnvägens finansiering och
kommersiella förutsättningar. [3]
På väg mot en ny politik för Sveriges
landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar. [26]
Som ett brev på posten. Postbefordran och
pristak i ett digitaliserat samhälle. [27]
Vägen till självkörande fordon
– försöksverksamhet. [28]
En trygg dricksvattenförsörjning.
Del 1 + 2 och Sammanfattning. [32]
En utökad beslutanderätt för Konkurrens
verket. [49]
Till sista utposten. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle.
[54]
Socialdepartementet
Effektiv vård. [2]
Framtid sökes – Slutredovisning från den
nationella samordnaren för utsatta
EU-medborgare. [6]
En översyn av tobakslagen. Nya steg mot
ett minskat tobaksbruk. [14]
Barnkonventionen blir svensk lag. [19]
Det handlar om jämlik hälsa.
Utgångspunkter för Kommissionens
vidare arbete. [55]
Utbildningsdepartementet
Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. [4]
Plats för nyanlända i fler skolor. [9]
Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål. [12]
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett
nytt nationellt system för kunskapsbedömning. Del 1 + 2. [25]
Trygghet och attraktivitet
– en forskarkarriär för framtiden. [29]
Vägen in till det svenska skolväsendet. [35]

Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för
kunskap och likvärdighet. [38]
Samordning, ansvar och
kommunikation – vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever
med vissa funktionsnedsättningar. [46]
Utrikesdepartementet
Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden
om uppehålls- och arbetstillstånd. [36]
Utredningen om Sveriges försvars- och
säkerhetspolitiska samarbeten. [57]

