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Betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
SOU 2020:45
Ju2020/02919/L6
Svenska kyrkan utgår i yttrandet från kyrkans grundläggande människosyn, ett barnrättsperspektiv och
rätten till ett liv i värdighet.
SAMMANFATTNING

Svenska kyrkan tillstyrker utredningens förslag men har synpunkter med anledning av förslaget om
vissa söktjänster (avsnitt 11).
Svenska kyrkan har inga invändningar mot att det inte lämnas några förslag om förpackningar (avsnitt
12), oberoendet hos public service (avsnitt 16) eller digitala böcker (avsnitt 17).

SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET OM VISSA SÖKTJÄNSTER

Svenska kyrkan tillstyrker förslaget att personuppgifter om lagöverträdelser ska kunna regleras genom
vanlig lag.
Svenska kyrkan saknar emellertid ett resonemang i betänkandet om brottsoffer och vittnen, avseende
vilka det också förekommer integritetskänsliga uppgifter i brottmålsdomar. Svenska kyrkan menar att
det är viktigt att värna även dessas personliga integritet och säkerhet.
Det förekommer också att det i rättsdatabaser är möjligt att göra sökningar på domar som rör
tvångsingripanden från samhället gentemot enskilda – barn och vuxna – till exempel domar rörande
omhändertaganden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Den
typen av uppgifter är av mycket integritetskänslig natur. Sådana domar innehåller regelmässigt
personuppgifter om enskildas hälsa, vilka redan undantas från tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden. Det torde dock inte kunna uteslutas att domarna
även innehåller andra integritetskänsliga personuppgifter.
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ÖVRIGT

Svenska kyrkan ser positivt på att flera av de föreslagna grundlagsändringarna medför att enskildas
rättigheter stärks, såsom funktionshindrades möjlighet att ta del av program, enskildas möjlighet att
väcka talan om förtal och enskildas möjlighet att anmäla public-serviceprogram till granskning.
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